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Svensk författningssamling

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

utfärdad den 3 juni 2004.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 43 § lagen (1941:416) om arvs-
skatt och gåvoskatt2 skall ha följande lydelse.

43 §3 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 aktie- eller europa-
bolag, en ekonomisk förening eller ett handelsbolag, skall, utöver bestäm-
melserna i första 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 gåvotaga-
ren inom tre år efter det att skattskyldighet för gåvan inträtt genom köp, byte
eller något därmed jämförligt fång eller genom gåva eller bodelning av an-
nan anledning än makes död avhänt sig egendomen eller väsentlig del därav,
skall ny gåva anses 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 8 oktober 2004.

1 Prop. 2003/04:134, bet. 2003/04:SkU34, rskr. 2003/04:264.
2 Senaste lydelse av lagens rubrik 1974:857.
3 Senaste lydelse 2003:1199.
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