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Svensk författningssamling

 

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

 

utfärdad den 16 december 1999.

Enligt riksdagens beslut
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 föreskrivs att 12 §, 22 § 3 mom., 23 § B och F
samt 43 § lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt
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 skall ha följande ly-
delse.

 

12 §
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Har någon i enlighet med lagen (1927:77) om försäkringsavtal in-
satts såsom förmånstagare och erhåller han vid försäkringstagarens död för-
foganderätten över försäkringen eller, utan att sådan rätt förvärvas, utbetal-
ning på grund av försäkringen, skall vad förmånstagaren sålunda bekommer
vid beräknande av arvsskatt anses såsom arvfallen egendom. Vad nu sagts
skall gälla jämväl vad som tillfaller någon enligt bestämmelserna i 104 §
andra stycket nämnda lag. Hälften av vad som tillfaller försäkringstagarens
make i egenskap av förmånstagare är fritt från skatt.

Vidare skall
a) där livförsäkring, som är kapitalförsäkring men ej livränteförsäkring,

tagits å försäkringstagarens eller hans makes liv samt den rätt, som på grund
av försäkringsavtalet tillkommit endera av dem, jämlikt 116 § första stycket
lagen om försäkringsavtal icke kunnat tagas i mät för någonderas gäld, eller

b) där försäkring tagits för olycksfall eller sjukdom, vid skattens beräk-
nande från värdet av vad som tillfallit någon i egenskap av förmånstagare så-
som skattefritt avräknas ett belopp som motsvarar sex gånger prisbasbe-
loppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring för det år under vilket
skattskyldigheten inträdde. Har på grund av förordnande av samma person
förmånstagaren tidigare erhållit sådant förvärv, som jämlikt 37 § 2 mom. är i
beskattningshänseende likställt med gåva, får likväl från värdet av vad som
inom loppet av tio år tillfallit förmånstagaren ej avräknas mer än ett belopp
som motsvarar sex gånger prisbasbeloppet enligt lagen om allmän försäkring
för det år under vilket skattskyldighet inträdde för det senaste förvärvet.

Vad som på grund av insättningar av samma person i ränte- och kapital-
försäkringsanstalt på en gång tillfaller någon såsom förmånstagare skall
denne anses erhålla på grund av en och samma försäkring, och skall så anses
som om försäkringen tagits vid tiden för den första insättningen och på vill-
kor att premiebetalning skolat ske i den ordning, vari insättningarna i anstal-
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ten skett eller enligt avtal mellan anstalten och försäkringstagaren skolat äga
rum.

Skattskyldighet enligt första stycket föreligger inte för rätt till pension
som utgår på grund av pensionsförsäkring. Skattskyldighet föreligger inte
heller för rätt till livränta som utgår på grund av annan försäkring än pen-
sionsförsäkring i den mån vad som på grund av förordnande av samma per-
son tillfallit den berättigade inte överstiger 2 500 kronor per år.

Angående vad som förstås med kapitalförsäkring och pensionsförsäkring
stadgas i 58 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229).

Vad i första och andra styckena här ovan sägs skall, även om förmåns-
tagarförordnande i enlighet med lagen om försäkringsavtal icke föreligger,
äga tillämpning jämväl i fråga om vad som tillfallit någon på grund av sta-
tens grupplivförsäkring eller jämförbar av kommunal eller enskild arbets-
givare avtalad grupplivförsäkring eller på grund av sådan förmån från kom-
mun, som motsvarar statens grupplivförsäkring, även om förmånen inte ut-
går på grund av försäkring.

Vad som vid en försäkringstagares död tillfaller någon på grund av förord-
nande som avser utländsk försäkring skall vid beräknande av arvsskatt be-
handlas som om det hade tillhört boet och tillagts förmånstagaren genom
testamente. Har försäkringen tagits för olycksfall eller sjukdom eller är fråga
om en sådan försäkring som – om den inte hade varit utländsk – skulle ha
uppfyllt de förutsättningar som anges i andra stycket a), tillämpas bestäm-
melserna i det stycket. För rätt till pension på grund av en utländsk försäk-
ring som skall behandlas som pensionsförsäkring vid inkomsttaxeringen fö-
religger inte skattskyldighet. Vid övriga förvärv av livränta på grund av ut-
ländsk försäkring tillämpas bestämmelserna i fjärde stycket andra meningen.

Med utländsk försäkring förstås en försäkring som har meddelats i en ut-
omlands bedriven försäkringsrörelse.

Skattskyldighet föreligger inte för rätt till pension på grund av pensions-
sparavtal enligt 1 kap. 2 § lagen (1993:931) om individuellt pensionsspa-
rande. När behållning på pensionssparkonto skall tas upp som en tillgång i
dödsboet och avskattning skall ske enligt 58 kap. 33 § inkomstskattelagen
skall behållningen tas upp till halva värdet.
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    Ingår fast egendom enligt inkomstskattelagen (1999:1229) i
en näringsverksamhet tillämpas bestämmelserna i 4 § och, med undantag av
femte stycket sista meningen, punkt 2 av anvisningarna till 3 och 4 §§ den
upphävda lagen (1947:577) om statlig förmögenhetsskatt. Vad nu har sagts
gäller även sådan egendom som enligt punkt 2 sjunde och åttonde styckena
av anvisningarna till 3 och 4 §§ den upphävda lagen om statlig förmögen-
hetsskatt skulle anses som en särskild förvärvskälla inom inkomstslaget nä-
ringsverksamhet.

Vid tillämpningen av de bestämmelser som anges i första stycket skall
som taxeringsvärde anses det värde som enligt 1 eller 2 mom. skall ligga till
grund för beräkning av arvsskatt.
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    Aktier som är inregistrerade vid inländsk börs eller noteras på ut-
ländsk börs, andelar i värdepappersfonder samt andra värdepapper än aktier
som omsätts marknadsmässigt och är av det slag som anges i 48 kap. 2 § in-
komstskattelagen (1999:1229) tas upp till 75 procent av det noterade värdet.

Aktier som inte är av det slag som avses i första stycket men som är före-
mål för marknadsmässig omsättning med regelbundna noteringar om avslut
tas upp till 30 procent av det noterade värdet.

Finns i ett bolag skilda aktieslag av vilka ett eller flera är börsnoterade el-
ler föremål för sådan notering som avses i andra stycket, skall de aktier i bo-
laget som inte är noterade tas upp till samma värde som de noterade ak-
tierna. Är flera aktieslag noterade, skall de icke noterade aktierna tas upp till
samma värde som de noterade aktier som har den lägsta kursen.

Om det vid värdering enligt de föregående styckena bedöms att det note-
rade värdet inte motsvarar vad som skulle kunna påräknas vid en försäljning
under normala förhållanden, får i stället priset vid en sådan försäljning läg-
gas till grund för värderingen.

Aktier som inte omfattas av bestämmelserna i första–tredje styckena samt
andelar i ekonomiska föreningar och handelsbolag tas upp till det pris som
kan påräknas vid en försäljning under normala förhållanden, varvid dock
följande skall iakttas. I den mån uppskattningen grundas på värdet av till-
gångar som ingår i en näringsverksamhet beräknas – under förutsättning att
egendomen är sådan som avses i punkt 2 första stycket eller sjunde och åt-
tonde styckena av anvisningarna till 3 och 4 §§ den upphävda lagen
(1947:577) om statlig förmögenhetsskatt – tillgångarnas värde med tillämp-
ning av reglerna i F tredje stycket; vid gåva dock under den ytterligare förut-
sättningen att de i 43 § andra stycket angivna kraven iakttagits. I den mån
uppskattningen grundas på värdet av tillgångar som avses i första–tredje
styckena, skall värdet av dessa tillgångar anses motsvara vad som skulle tas
upp vid en tillämpning av bestämmelserna i första–fjärde styckena.

Värdepapper som inte omfattas av bestämmelserna i första–tredje och
femte styckena tas upp till det pris som kan påräknas vid en försäljning un-
der normala förhållanden.

F.
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    Andel i bostadsförening eller bostadsaktiebolag tas upp till ett värde
som motsvarar medlemmens eller delägarens andel i föreningens eller bola-
gets behållna förmögenhet beräknad med utgångspunkt i det värde som för-
eningens eller bolagets fastighet skall tas upp till enligt 22 § och med hänsyn
till föreningens eller bolagets övriga tillgångar och skulder enligt senaste
bokslut.

Annan lös egendom än förut nämnts uppskattas till vad den kan antas ha
betingat vid en med tillbörlig omsorg skedd försäljning, som föranletts av
boets avveckling.

Vid värderingen av en näringsverksamhet eller en del av en näringsverk-
samhet tillämpas – under förutsättning att egendomen är sådan som avses i
punkt 2 första stycket eller sjunde och åttonde styckena av anvisningarna till
3 och 4 §§ den upphävda lagen (1947:577) om statlig förmögenhetsskatt –
bestämmelserna i 4 § och, med undantag av femte stycket sista meningen,
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punkt 2 av anvisningarna till 3 och 4 §§ den upphävda lagen om statlig för-
mögenhetsskatt.

 

43 §
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    Vid beskattning av gåva gäller i tillämpliga delar, förutom ovan sär-
skilt angivna bestämmelser i 6–9, 12, 19, 21 och 30 §§, vad i fråga om arvs-
skatt vidare är stadgat i 4 § tredje stycket, 13 § 2 mom., 14 och 20 §§, 22 §
med undantag av 3 mom., 23 § med undantag av F tredje stycket, 24–27 §§,
28 § med undantag av andra och fjärde styckena samt 32 §. Därvid skall
hänvisningen i 32 § f) till 19 § i stället gälla 41 § samt 28 § första och tredje
styckena tillämpas som om gåvan utgjorde arv efter givaren.

Har gåva lämnats utan förbehåll till förmån för givaren eller annan och av-
ser gåvan all givarens rätt till en näringsverksamhet eller en del av en nä-
ringsverksamhet som han äger direkt eller genom juridisk person, skall, utö-
ver bestämmelserna i första stycket – under förutsättning att egendomen är
sådan som avses i punkt 2 första stycket eller sjunde och åttonde styckena av
anvisningarna till 3 och 4 §§ den upphävda lagen (1947:577) om statlig för-
mögenhetsskatt – även 22 § 3 mom. och 23 § F tredje stycket tillämpas när
gåvoskatten bestäms. Har gåvotagaren inom fem år efter det att skatt-
skyldighet för gåvan inträtt genom köp, byte eller något därmed jämförligt
fång eller genom gåva eller bodelning av annan anledning än makes död av-
hänt sig egendomen eller väsentlig del därav, skall ny gåva anses föreligga
med det värde varmed den ursprungliga gåvan nedsatts.

 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas i de fall skatt-
skyldighet inträder efter utgången av år 1999. 

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM
Per Sjöblom
(Finansdepartementet)
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