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Svensk författningssamling

 

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

 

utfärdad den 19 februari 2004.

Enligt riksdagens beslut
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 föreskrivs att 23 § B och 37 § 3 mom. lagen
(1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt
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 skall ha följande lydelse.

 

23 § 

 

B.

 

3

 

    Aktier som är inregistrerade vid inländsk börs eller noteras på ut-
ländsk börs, andelar i investeringsfonder 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
eller föremål för sådan notering som avses i andra stycket, skall de aktier i
bolaget som inte är noterade tas upp till samma värde som de noterade
aktierna. 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
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.
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Prop. 2002/03:150, bet. 2003/04:FiU14, rskr. 2003/04:139.
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Senaste lydelse av lagens rubrik 1974:857.
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Senaste lydelse 2003:1199.

SFS 2004:48
Utkom från trycket
den 2 mars 2004
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SFS 2004:48

 

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00
Elanders Gotab, Stockholm 2004

 

Värdepapper som inte omfattas av bestämmelserna i första–tredje och
femte styckena tas upp till det pris som kan påräknas vid en försäljning un-
der normala förhållanden.

 

37 §

 

3 mom.
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 Gåvoskatt utgår för utdelning från en investeringsfond enligt
lagen (2004:46) om investeringsfonder till annan än andelsägare i fonden.
En sådan utdelning skall vid tillämpning av denna lag anses utgöra en gåva
från fonden.

 

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2004.
2. Vad som sägs i 23 § B och 37 § 3 mom. om investeringsfonder skall

också gälla sådana värdepappersfonder som förvaltas av fondbolag eller an-
nan fondförvaltare som med stöd av 3 § lagen (2004:47) om införande av la-
gen (2004:46) om investeringsfonder driver verksamhet enligt lagen
(1990:1114) om värdepappersfonder.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM
Hases Per Sjöblom
(Finansdepartementet)
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Senaste lydelse 1998:270.


