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Svensk författningssamling

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

utfärdad den 6 november 2003.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1941:416) om arvs-
skatt och gåvoskatt2

dels att 60 d och 60 e §§ skall upphöra att gälla,
dels att i 15 § 1 a–3 mom. samt 15 a, 16, 17, 46, 46 a, 48, 49 a, 51, 60,

60 b, 62 och 73 §§ ordet ”skattemyndighet” i olika böjningsformer skall by-
tas ut mot ”Skatteverket” i motsvarande form,

dels att 22 § 2 mom., 26 §, 33 § 3 mom., 34, 44, 49, 53, 56, 59, 60 a och
67 §§ samt rubriken närmast före 34 § skall ha följande lydelse.

22 §    2 mom3. Har fast egendom efter den tidpunkt som näst föregående års
taxeringsvärde avsett, sjunkit i värde genom eldsvåda, vattenflöde eller an-
nan sådan händelse eller genom borttagande av byggnad eller annan anlägg-
ning på egendomen eller av tillbehör därtill eller genom skogsavverkning el-
ler genom nedläggning eller väsentlig förändring av verksamhet i vilken
egendomen använts, eller av annan liknande anledning, skall på ansökan av
skattskyldig, boutredningsman eller testamentsexekutor, efter verkställd ut-
redning, egendomen åsättas särskilt värde till ledning för beräkning av på
egendomen belöpande arvsskatt.

Där efter tidpunkt som nyss nämnts fortsatt bebyggelse skett på fast egen-
dom eller dess värde annars höjts till följd av ny-, till- eller ombyggnad eller
väsentlig förändring av verksamhet, vari egendomen använts, eller annan
liknande anledning, får egendomen för ändamål enligt första stycket, åsättas
särskilt värde.

Fast egendom som inte har särskilt taxeringsvärde skall också värderas till
ledning för arvsskattens bestämmande. Värdering behövs dock inte om det
är uppenbart att egendomens värde inte överstiger 50 000 kronor.

1 Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17.
2 Senaste lydelse av lagens rubrik 1974:857
15 § 1 a mom. 2001:95 49 a § 2001:95
15 § 2 mom. 2001:95 51 § 2001:95
15 § 3 mom. 2001:95 60 § 2001:95
15 a § 2003:379 60 b § 2001:95
16 § 2001:95 60 d § 2001:95
17 § 2001:95 60 e § 2001:95
46 § 2001:95 62 § 2001:95
46 a § 2001:324 73 § 2001:95.
48 § 2001:95
3 Senaste lydelse 2001:95.
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SFS 2003:646 Värdering enligt detta moment görs av Skatteverket.
Vid värderingen skall hänsyn tas till egendomens beskaffenhet vid den

tidpunkt som avses i 21 §. Värdet skall uppskattas enligt de grunder som gäl-
ler för bestämmande av taxeringsvärde året före det år då denna tidpunkt in-
föll. Föreskrifterna i 22 § 1 mom. andra och tredje meningarna skall därvid
tillämpas. Skattskyldig, boutredningsman eller testamentsexekutor skall
lämna Skatteverket de upplysningar som behövs för prövning av ansök-
ningen. Verket får även besluta om besiktning av egendomen. Har ärendet
tagits upp på ansökan, får dock sådant beslut fattas endast om sökanden åtar
sig att betala kostnaderna för besiktningen.

Skatteverkets beslut enligt detta moment får inte överklagas.

26 §4    Den som omhänderhar dödsbos egendom ävensom skattskyldig har
att tillhandahålla den utredning, som prövas erforderlig för bedömande av
egendoms värde.

Om en skattskyldig påkallar tillämpning av sådant särskilt värde av fast
egendom som avses i 22 § 2 mom. första eller tredje stycket, skall erforder-
ligt anstånd med skatteärendets avgörande lämnas när ansökan om åsättande
av särskilt värde av egendomen blivit gjord.

Till ledning för värdering av aktier, obligationer och därmed jämförliga
värdehandlingar som är börsnoterade eller annars omsätts på kapitalmarkna-
den skall företes intyg av bank, mäklare eller annan sakkunnig.

Skatteverket får, där särskild anledning föreligger, förordna lämplig per-
son att verkställa uppskattning av lös egendom till ledning för dess värde-
ring. Förordnande som nu sagts får efter överklagande meddelas av rätten.
Det åligger skattskyldig eller den, som för skattskyldig har hand om egen-
dom, att hålla egendomen tillgänglig för besiktning samt att tillhandagå för-
rättningsmannen med upplysningar och annan utredning. Ersättning åt för-
rättningsmannen betalas, om egendomen ingår i dödsbo, av boet och annars
av den för egendomen skattskyldige.

33 §    3 mom.5 Har inom ett år från det att Skatteverket meddelat beslut i
skatteärendet dödsbo avträtts till konkurs, har dödsboet eller skattskyldig rätt
att återfå betald skatt. Uppkommer i konkursen överskott, skall skatt utgå
enligt föreskrifterna i 1 och 2 mom.

Ansökan om återvinning av skatt efter vad nu sagts görs skriftligen och
tas upp av Skatteverket.

Beslutande myndighet m.m.

34 §6    Beslut i fråga om arvsskatt fattas av Skatteverket.
Bestämmelser om debitering och betalning av arvsskatt finns i skattebe-

talningslagen (1997:483).
Förvaring av handlingar skall ske hos Skatteverket.

4 Senaste lydelse 2001:95.
5 Senaste lydelse 2001:95.
6  Senaste lydelse 2001:325.
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SFS 2003:64644 §7    Beslut i fråga om gåvoskatt fattas av Skatteverket.
Bestämmelser om debitering och betalning av gåvoskatt finns i skattebe-

talningslagen (1997:483).
Förvaring av handlingar skall ske hos Skatteverket.

49 §8    Där någon i enlighet med lagen (1927:77) om försäkringsavtal blivit
insatt såsom förmånstagare, åligger det försäkringsgivaren att angående hän-
delse, som enligt denna lag medför skattskyldighets inträde, lämna kontroll-
uppgift till Skatteverket och därvid även uppge övriga förhållanden av bety-
delse för skattens bestämmande. Närmare föreskrifter om uppgiftsskyldighe-
ten meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

Uppgiftsskyldighet föreligger dock icke, därest försäkringsbeloppet eller,
i fråga om belopp som utfaller periodiskt, det sammanlagda årsbeloppet ej
överstiger 13 000 kronor. Där fråga är om flera försäkringar, skall vad nu
sagts hava avseende å försäkringarnas sammanlagda belopp.

Uppgift enligt första stycket skall för varje kalenderår lämnas senast den
31 januari följande år. Har skattskyldighet inträtt till följd av dödsfall, skall
dock uppgift lämnas inom en månad efter det försäkringsgivaren erhöll vet-
skap om dödsfallet.

Vad i första och andra styckena sägs skall äga motsvarande tillämpning i
fall, som avses i 12 § sjätte stycket.

53 §9    I fall där domstol fastställt skatt till ett högre belopp än som förut be-
räknats, skall rätten till Skatteverket snarast översända handling, som till-
handahållits rätten enligt 51 § fjärde stycket. Dessutom är rätten skyldig att,
enligt vad regeringen närmare bestämmer, lämna verket de uppgifter, som
verket behöver för att debitera skatten.

56 §10    Avlider den, som förvärvat egendom genom arv, testamente eller
gåva, eftergives skatten enligt följande. Sker dödsfallet inom ett år från det
skattskyldighet inträtt, eftergives hela skattebeloppet. Avlider den skattskyl-
dige senare men inom tio år efter det skattskyldighet inträtt, eftergives
samma belopp, minskat med en tiondedel för varje helt år som förflutit från
sagda tidpunkt.

Fråga om eftergift av fastställd skatt tas efter skriftligen gjord framställ-
ning upp av Skatteverket.

59 §11    Har efter det beslut meddelats om fastställande av skatt
a) kännedom erhållits om förut icke känt testamente;
b) testamente, förordnande enligt lagen (1927:77) om försäkringsavtal om

insättande av förmånstagare eller motsvarande förordnande som avser ut-
ländsk försäkring, vartill hänsyn tagits vid skatteärendets prövning, blivit
genom lagakraftvunnen dom helt eller delvis förklarat ogillt;

7  Senaste lydelse 2001:325.
8  Senaste lydelse 2001:95.
9  Senaste lydelse 2001:325.
10 Senaste lydelse 2001:95.
11 Senaste lydelse 2001:95.
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SFS 2003:646 c) genom lagakraftvunnen dom eljest blivit bestämt angående delningen
av egendom i dödsbo, där skatten fastställts med ledning av handling, som
avses i 15 § 1, 1 a och 2 mom., 15 a § eller 16 §;

d) omständighet inträffat som föranleder tilläggsbouppteckning;
e) kännedom erhållits angående vid tiden för skattskyldighetens inträde

föreliggande omständighet, som föranleder att i deklaration uppgiven behåll-
ning eller egendom bort upptagas eller fördelas annorledes än i deklaratio-
nen angivits;

f) klarhet vunnits om hur arvet slutligen skall fördelas i sådana fall som
avses i 18 §;

g) genom sådan delning, som enligt 32 § h) föranlett efterbeskattning, för-
delningen av kvarlåtenskapen kommit att avvika från den som legat till
grund för skattens fastställande;

och hade, om hänsyn tagits till omständighet som nu avses, någon skatt-
skyldig haft att gälda mindre skatt än vad beräknats, skall honom påförd
skatt nedsättas med sålunda för högt beräknat belopp.

Ansökan om återvinning av skatt efter vad nu sagts görs skriftligen och
tas upp av Skatteverket.

60 a §12    Ett beslut av Skatteverket får överklagas även av det allmänna
ombudet hos Skatteverket. Ombudet får föra talan till den enskildes förmån.

Skatteverket får även till den enskildes förmån överklaga ett beslut av
länsrätt eller kammarrätt. Detsamma gäller det allmänna ombudet om ombu-
det tidigare har fört det allmännas talan.

67 §13    Skattskyldig eller annan får av Skatteverket föreläggas vid vite att
fullgöra det som åligger honom enligt denna lag, dock ej såvitt avser betal-
ning av fastställd skatt.

På ansökan av Skatteverket får den tingsrätt där den döde hade att svara i
allmänhet vid vite förelägga den, som uppgett dödsbo, att med ed bekräfta
riktigheten av lämnade uppgifter. Edgång får även åläggas delägare, efterle-
vande make eller efterlevande sambo, som ej uppgett boet, samt annan som
tagit befattning med boet.

Vite får inte föreläggas staten, kommun eller tjänsteman i tjänsten.
Fråga om utdömande av vite enligt första stycket prövas av den länsrätt

som är behörig att pröva ett överklagande av beslut enligt denna lag.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.
2. Äldre föreskrifter i 22 § 2 mom. sjätte stycket och 33 § 3 mom. första

stycket gäller fortfarande för beslut som har meddelats före ikraftträdandet.
3. Föreskrifterna om allmänt ombud i 60 a § gäller även för överklagande

av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.
4. Om någon före ikraftträdandet har förelagts enligt äldre föreskrifter i

67 § första stycket att ge in uppgifter till skattemyndighet, skall efter ikraft-
trädandet uppgifterna i stället ges in till Skatteverket.

5. De nya föreskrifterna i 67 § fjärde stycket gäller inte för ansökan om
utdömande av vite som getts in före ikraftträdandet.

12 Senaste lydelse 2001:95.
13 Senaste lydelse 2001:95.
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