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Svensk författningssamling

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

utfärdad den 27 maj 2004.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 36 § lagen (1941:416) om arvs-
skatt och gåvoskatt2 skall ha följande lydelse.

36 §3    Skattskyldighet inträder, om inte annat följer av nästa stycke, då
gåvan blivit fullbordad eller handling, innefattande giltig utfästelse om gåva
av lös egendom, överlämnats till mottagaren. När en omyndigs förälder är
förmyndare och som gåva åt den omyndige till sådant kreditinstitut som av-
ses i 2 kap. 4 a § inkomstskattelagen (1999:1229) eller företag som driver
verksamhet enligt lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet överlämnat
pengar eller överfört medel som föräldern haft innestående i sådant kreditin-
stitut eller företag utan att förbehålla sig rätt att för egen räkning förfoga
över gåvomedlen anses gåvan fullbordad enligt denna lag när gåvomedlen
mottagits av kreditinstitutet eller företaget för den omyndiges räkning eller
överförts till den omyndiges konto. I fall, som avses i 37 § 2 mom., inträder
skattskyldighet vid den tid, då förmånstagaren erhåller förfoganderätten över
försäkringen; dock inträder, där på grund av försäkringen utbetalning tidi-
gare ägt rum till den berättigade, skattskyldighet för sådant belopp vid dess
mottagande.

Vad i fråga om arvsskatt är stadgat i 6–9 §§ skall vid beskattning av gåva
äga motsvarande tillämpning. Föreskrifterna i 6 § om skattskyldighetens in-
träde först framdeles skola härvid, utan inskränkningar som angivas i andra
stycket under c) och d), gälla jämväl i fall då givaren förbehållit sig själv
nyttjanderätt eller rätt till ränta, avkomst eller annan förmån av den bort-
givna egendomen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.
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1 Prop. 2003/04:99, bet. 2003/04:FiU27, rskr. 2003/04:243.
2 Senaste lydelse av lagens rubrik 1974:857. 
3 Senaste lydelse 1997:445.
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