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Svensk författningssamling

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

utfärdad den 18 december 2003.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 28 § lagen (1941:416) om arvs-
skatt och gåvoskatt2 skall ha följande lydelse.

28 §3    Till k l a s s  I hänföras efterlevande make, sambo, barn, avkomling
till barn, make och sambo till barn och efterlevande make eller sambo till av-
lidet barn. Detta gäller även om barnet eller avkomlingen till följd av adop-
tion förlorat sin arvsrätt efter arvlåtaren.

På lott som tillkommer den avlidnes efterlevande make eller sambo tas
arvsskatt inte ut. Som skattefritt avdrages från lott som tillkommer annan i
klass I 70 000 kronor och från lott, som beskattas enligt klass II eller klass
III, 21 000 kronor. Har barn eller avkomling till avlidet barn vid skatt-
skyldighetens inträde ej fyllt 18 år, avdrages ytterligare 10 000 kronor för
varje helt år eller del därav, som då återstod till dess sagda ålder uppnås. 

Styvbarns- och fosterbarnsförhållande räknas lika med skyldskap. Med
fosterbarn avses barn, som före fyllda 16 år stadigvarande vistats i den avlid-
nes hem och därvid erhållit vård och fostran som eget barn. 

Högre avdrag än enligt andra stycket får ej åtnjutas i fråga om vad som er-
hålles från samme arvlåtare eller testator, även om det erhålles vid skilda
tillfällen. 

Till k l a s s  I I hänföres annan arvinge eller testamentstagare än sådan
som avses i klass I eller III. 

Till k l a s s  I I I  hänföras 
landstingskommun, kommun eller annan menighet ävensom hushåll-

ningssällskap med stadgar som fastställts av regeringen eller myndighet som
regeringen bestämmer; 

stiftelse med huvudsakligt syfte att främja religiösa, välgörande, sociala,
politiska, konstnärliga, idrottsliga eller andra därmed jämförliga kulturella
eller eljest allmännyttiga ändamål; 

stiftelse med huvudsakligt ändamål att främja landets näringsliv; 
registrerad understödsförening;

1 Prop. 2003/04:15, bet. 2003/04:SkU7, rskr. 2003/04:116.
2 Senaste lydelse av lagens rubrik 1974:857.
3 Senaste lydelse 1991:1836.
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sådan sammanslutning, som, utan att hava till syfte att i sin verksamhet
tillgodose medlemmarnas ekonomiska intressen, huvudsakligen fullföljer
ovan angivet ändamål;

folketshusförening, bygdegårdsförening eller annan liknande samman-
slutning, som har till främsta syfte att anordna eller tillhandahålla allmän
samlingslokal,

där fråga är om svensk juridisk person och skattebefrielse ej åtnjutes jäm-
likt 3 §.

För skattelott, som i 11 § 2 mom. sägs, beräknas skatten efter den klass,
gällande för arvinge eller universell testamentstagare i dödsboet eller för
mottagaren av det legat varom fråga är, som medför lägst skatt. Från skatte-
lott medgives icke avdrag enligt andra stycket. 

Vad som återstår, sedan avdrag enligt andra stycket gjorts, utgör skatte-
pliktig lott. Denna skall jämnas till närmast lägre hundratal kronor. Om öre-
tal uppkommer vid beräkning av skatt, skall skatten jämnas nedåt till när-
mast hela krontal. 

Skatten beräknas enligt följande skalor.

 

Klass I

 

Skattepliktig lott, kr. Arvsskatt, kr.
600 000 – 300 000 25 000 + 10 % inom skiktet; 
300 000 – 600 000 30 000 + 20 %     ”       ”     ;
600 000 – 90 000 + 30 %     ”       ”     .

 

Klass II

 

Skattepliktig lott, kr. Arvsskatt, kr.
600 000 – 70 000 25 000 + 10 % inom skiktet;

70 000 – 140 000 7 000 + 20 %     ”       ”     ;
140 000 – 21 000 + 30 %     ”       ”     .

 

Klass III

 

Skattepliktig lott, kr. Arvsskatt, kr.
600 000 –   90 000 25 000 + 10 % inom skiktet;
  90 000 – 170 000 9 000 + 20 %     ”       ”     ;
170 000 – 25 000 + 30 %     ”       ”     .

 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. Äldre bestämmelser tillämpas
i de fall skattskyldighet har inträtt dessförinnan.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM
Hases Per Sjöblom
(Finansdepartementet)




