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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 22 § 3 mom., 23 § B och F samt
43 § lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt2 skall ha följande lydelse.

22 § 3 mom.3    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 den upphävda lagen om statlig för-
mögenhetsskatt skall vad som där sägs om rörelse och jordbruksfastighet
gälla sådan rörelse som avses i 2 kap. 24 § inkomstskattelagen.

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.

23 § B.4    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

1 Prop. 2003/04:17, bet. 2003/04:SkU9, rskr. 2003/04:117.
2 Senaste lydelse av lagens rubrik 1974:857.
3 Senaste lydelse 1999:1233.
4 Senaste lydelse 1999:1233.
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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
verksamheten är sådan som avses i 2 kap. 24 § inkomstskattelagen – till-
gångarnas värde med tillämpning av reglerna i F tredje stycket; vid gåva
dock under den ytterligare förutsättningen att de i 43 § tredje stycket an-
givna kraven iakttagits. I den mån uppskattningen grundas på värdet av till-
gångar som avses i första–tredje styckena, skall värdet av dessa tillgångar
anses motsvara vad som skulle tas upp vid en tillämpning av bestämmel-
serna 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
under normala förhållanden.
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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 verksamheten är sådan som avses
i 2 kap. 24 § inkomstskattelagen (1999:1229) – 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.
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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.

När ersättning räknas av från en gåva som skall tas upp till en viss andel
av sitt värde, skall ersättningen kvoteras på samma sätt som gåvan.

Har gåva lämnats utan förbehåll till förmån för givaren eller annan och
avser gåvan givarens hela näringsverksamhet, en verksamhetsgren eller en
ideell andel av en näringsverksamhet eller en verksamhetsgren eller avser
gåvan en andel respektive del av en andel i ett onoterat aktiebolag, en ekono-
misk förening eller ett handelsbolag, skall, utöver bestämmelserna i första
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stycket – under förutsättning att verksamheten är sådan som avses i 2 kap.
24 § inkomstskattelagen (1999:1229) – även 22 § 3 mom. och 23 § F tredje
stycket tillämpas när gåvoskatten bestäms. Har gåvotagaren inom tre år efter
det att skattskyldighet för gåvan inträtt genom köp, byte eller något därmed
jämförligt fång eller genom gåva eller bodelning av annan anledning än
makes död avhänt sig egendomen eller väsentlig del därav, skall ny gåva an-
ses föreligga med det värde varmed den ursprungliga gåvan nedsatts.

Som ett förbehåll enligt tredje stycket räknas inte att givaren ställt upp ett
villkor om att gåvotagaren skall lämna en ersättning för gåvan.

 

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)
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