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Svensk författningssamling

 

Lag
om ändring i lagen (2001:95) om ändring i lagen 
(1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt;

 

utfärdad den 31 maj 2001.

Enligt riksdagens beslut

 

1

 

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

 

 att 52 § 1 mom., 52 a §, 55 § 1, 3 och 4 mom., 61, 61 a och 70 §§
trots lagen (2001:95) om ändring i nämnda lag skall upphöra att gälla,

 

dels

 

 att 34, 44 och 53 §§ i stället för deras lydelse enligt lagen (2001:95)
om ändring i nämnda lag skall ha följande lydelse.

 

34 §
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Beslut i fråga om arvsskatt fattas av den skattemyndighet som enligt
2 kap. 2 eller 5 § skattebetalningslagen (1997:483) är behörig att fatta beslut
som rör arvlåtarens eller testatorns dödsbo.

Bestämmelser om debitering och betalning av arvsskatt finns i skattebe-
talningslagen.

Förvaring av handlingar skall ske hos den myndighet som är behörig en-
ligt första stycket.

 

44 §
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Beslut i fråga om gåvoskatt fattas av den skattemyndighet som, när
skattskyldigheten inträder, är behörig enligt 2 kap. 1, 2 eller 5 § skattebetal-
ningslagen (1997:483) att fatta beslut som rör den skattskyldige.

Bestämmelser om debitering och betalning av gåvoskatt finns i skattebe-
talningslagen.

Förvaring av handlingar skall ske hos den myndighet som är behörig en-
ligt första stycket.
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Prop. 2000/01:117, bet. 2000/01:SkU27, rskr. 2000/01:238.
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Senaste lydelse av
  52 § 1 mom. 1998:247
  52 a § 1990:337
  55 § 1 mom. 1983:384
  55 § 3 mom. 1983:384
  55 § 4 mom.1990:337
  61 § 1997:508
  61 a § 1992:625
  70 § 1997:1039.
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Senaste lydelse 1996:253.
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Senaste lydelse 1998:247.

SFS 2001:325
Utkom från trycket
den 12 juni 2001
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SFS 2001:325

 

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00
Elanders Gotab, Stockholm 2001

 

53 §
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I fall där domstol fastställt skatt till ett högre belopp än som förut be-
räknats, skall rätten till skattemyndigheten snarast översända handling, som
tillhandahållits rätten enligt 51 § fjärde stycket. Dessutom är rätten skyldig
att, enligt vad regeringen närmare bestämmer, lämna skattemyndigheten de
uppgifter, som denna behöver för att debitera skatten.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM
Per Sjöblom
(Finansdepartementet)
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Senaste lydelse 1997:508. Ändringen innebär bl.a. att andra–sjätte styckena upphävs.


