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LAGRÅDET                 

 

 

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-02-24 

 

Närvarande:  f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, justitierådet  

Torgny Håstad och regeringsrådet Göran Schäder. 

 

Undantag från arvsskatt och gåvoskatt 

 

Enligt en lagrådsremiss den 17 februari 2005 (Finansdepartementet) 

har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till  

lag om undantag från arvsskatt och gåvoskatt. 

 

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av kammarrättsassessorn 

Cecilia Silfverhjelm. 

 

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 

 

I den föreslagna undantagslagen föreskrivs att arvsskatt och gåvo-

skatt inte skall tas ut, om skattskyldighet inträtt under perioden fr.o.m. 

den 17 december 2004 t.o.m. den 31 december 2004. Lagen avses 

träda i kraft den 1 maj 2005. I författningskommentaren anförs bl.a. 

att Skatteverket, i de fall skatt har fastställts och betalts trots att 

skattskyldigheten inträffat under den aktuella perioden, skall betala 

tillbaka hela skattebeloppet.  

 

Vid debitering och betalning av arvsskatt och gåvoskatt gäller skatte-

betalningslagens regler, bl.a. de i 21 kap. om omprövning av beslut. 

Det betyder att Skatteverket såväl på eget initiativ som i anledning av 

ansökan från den skattskyldige har att företa omprövning i frågor 
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som kan ha betydelse för återbetalning av arvsskatt och gåvoskatt. 

Uttalandet i lagrådsremissens författningskommentar tar uppenbarli-

gen sin utgångspunkt i denna reglering, ehuru det inte anges uttryck-

ligen. I remissen förutsätts således att Skatteverket i princip genom-

gående kommer att ta initiativ till omprövning av skattebeslutet i de 

fall skattskyldigheten uppkommit under aktuell tid och betalning  

redan skett av fastställd arvs- eller gåvoskatt. Lagrådet har inte an-

ledning anta annat än att detta kommer att fungera så som avses. I 

klargörande syfte, inte minst med hänsyn till ordvalet i lagtexten 

(”skall arvsskatt eller gåvoskatt inte tas ut.”), bör det likväl vara lämp-

ligt att därefter tillfoga en mening av förslagsvis följande lydelse: ”Om 

skatten har fastställts skall fastställelsebeslutet upphävas och betald 

skatt återbetalas.” Lagrådet förordar att ett sådant tillägg görs.       

 

 

 


