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Svensk författningssamling

 

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

 

utfärdad den 13 december 2001.

Enligt riksdagens beslut
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 föreskrivs att 22 och 32 a §§ lagen (1984:404)
om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter skall ha följande lydelse.

 

22 §

 

2

 

    

 

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 inteck-
ningarna.

Har en näringsverksamhet tidigast sex månader före ansökan om företags-
inteckning förvärvats genom en sådan fusion eller fission som anges i 37
kap. 3 respektive 5 § inkomstskattelagen (1999:1229) föreligger skatteplikt
endast för ett belopp motsvarande skillnaden mellan det nyintecknade belop-
pet och beloppet av de inteckningar i den förvärvade verksamheten som
upphörde att gälla till följd av fusionen eller fissionen.

 

32 a §
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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
ingår.

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

ligt 37 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229) inträder det övertagande fö-
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retaget i det vid fusionen överlåtande företagets situation såvitt avser upp-
skovet. Motsvarande gäller vid fission enligt 37 kap. 5 § samma lag. I detta
fall avses med övertagande företag det företag till vilket egendomen över-
gått.

 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002. Äldre bestämmelser gäller
dock fortfarande för tid före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM
Per Sjöblom
(Finansdepartementet)


