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Svensk författningssamling

 

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

 

utfärdad den 31 maj 2001.

Enligt riksdagens beslut
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 föreskrivs i fråga om lagen (1941:416) om arvs-
skatt och gåvoskatt
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dels 

 

att 55 § 2, 5 och 6 mom. skall upphöra att gälla,

 

dels

 

 att 54 § skall ha följande lydelse,

 

dels

 

 att det i lagen skall införas fyra nya paragrafer, 46 a, 47 a, 47 b och
58 b §§, av följande lydelse.

 

46 a §

 

Om det finns särskilda skäl, får skattemyndigheten bevilja en skatt-
skyldig anstånd med att lämna deklaration enligt 45 §.

En ansökan om anstånd skall ha kommit in till skattemyndigheten senast
den dag då deklarationen skulle ha kommit in.

Ändras förutsättningarna för anståndet innan anståndstiden har gått ut, får
beslutet om anstånd omprövas.

 

47 a §

 

Förseningsavgift skall tas ut med 1 000 kronor om den som enligt
45 § första stycket D är skyldig att lämna en deklaration inte gjort detta inom
föreskriven tid.

Förseningsavgift tas inte ut om den skattskyldige har avlidit.

 

47 b §

 

Den skattskyldige skall befrias helt från förseningsavgift om
1. underlåtenheten kan antas ha sådant samband med den skattskyldiges

ålder, sjukdom, bristande erfarenhet eller liknande förhållande att den fram-
står som ursäktlig,

2. underlåtenheten framstår som ursäktlig med hänsyn till uppgiftens art
eller någon annan särskild omständighet, eller

3. det framstår som uppenbart oskäligt att ta ut avgiften.
Bestämmelserna i första stycket skall beaktas även om ett yrkande om be-

frielse inte har framställts, om det föranleds av vad som förekommit i ären-
det eller målet om förseningsavgift.
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54 §
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Arvsskatt för egendom, för vilken skattskyldighet inträtt vid arvlåta-
rens (testators) eller i fall, som avses i 8 § första stycket, föregående inneha-
varens död, skall förskjutas av dödsboet, dock inte där fråga är om lott, som
beskattas efter vad i 6 § andra stycket d sägs, eller förvärv, som avses i 1 §
andra stycket eller 12 §. Den skattskyldige skall vid tillträde av honom till-
kommande lott, för vilken skatten förskjutits av dödsboet, till boet betala på
lotten belöpande skatt jämte andel i sådan ränta som betalats enligt bestäm-
melserna i 19 kap. skattebetalningslagen (1997:483). Den skattskyldige skall
dessutom på det belopp som skall betalas till dödsboet betala ränta enligt den
räntesats som anges i 19 kap. 3 § skattebetalningslagen från den dag döds-
boet försköt skatten och räntan enligt skattebetalningslagen till dess full be-
talning skett.

Om skatt inte har betalats inom den tid som anges i 16 kap. 7 a § skattebe-
talningslagen och om delning eller arvskifte har skett, tillämpas reglerna i
21 kap. 4 § ärvdabalken om återgång av bodelning och skifte. Beträffande
egendom som genom delning tillagts efterlevande make eller sambo gäller
dock vad som nu sagts endast i den mån den efterlevande fått mer än som
enligt lag tillkommer honom.

 

58 b §

 

I fall som avses i 57–58 a §§, skall regeringen besluta i vad mån
ränta skall betalas.

 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001. Om en bouppteckning, arvsdekla-
ration eller gåvodeklaration kommit in till en tingsrätt eller skattemyndighet
före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM
Per Sjöblom
(Finansdepartementet)
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Senaste lydelse 1987:1206.


