
GÅVOSKATTEDEKLARATION

I Gåvomottagare
Namn

Gatuadress

Postnummer

III Uppgifter om gåvan

Telefonnummer
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Skatteklass

Bosättningsstat vid överlåtelsetidpunkten, 
ifall inte Finland

II Gåvogivare

Datum då du mottagit gåvan (dd.mm.åååå)

Datum

Gåvoskatt som du har betalat till en 
annan stat

Datum och underskrift

Värde

VII Mottagaren av gemensam gåva (ifall det anges i gåvobrevet att det är frågan om en gemensam gåva)

Postkontor

 1.  2.

Namn Personbeteckning eller FO-nummer

Kryssa för ifall du begär att ett förhandsav-
görande tillämpas vid gåvobeskattningen.

VI Övriga gåvor av ett värde på under 5000 euro som du har under de tre senaste åren fått av samma gåvogivare
Datum då du fick gåvan    
       (dd.mm.åååå)

Underskrift

Värde
euro cent euro cent

euro cent

Datum då du fick gåvan    
       (dd.mm.åååå)

Personbeteckning eller FO-nummer

IV Gåvogivaren har förbehållit besittningsrätten, avkastningsrätten eller annan rätt till gåvan
Gåvogivaren har förbehållit sig

Namn på annan person Personbeteckning för annan person

besittningsrätten
avkastningsrätten eller 
annan rätt

till sig själv till sig själv och sin maka/make gemensamt

Förbehållet gäller bara en del av gåvan

V Ersättningen (köpesumman) som du har betalat euro cent

Ersättningens (köpesummans) värde sammanlagt

Namn Personbeteckning eller FO-nummer Skatteklassen för mottagaren av den 
gemensamma gåvan i relation till gåvo- 
givaren

 1.  2.

VIII Skattelättnad i anknytning till företagets generationsväxling
Jag begär lättnad i gåvoskatten (Lag om skatt på arv och gåva 55 §).
Jag begär att betalningstiden för gåvoskatten förlängs (Lag om skatt på arv och gåva 56 §).

livslång
Den tidsbestämda rätten går ut (dd.mm.åååå)Rätten är

tidsbestämd

Stat

Gåvogivaren har förbehållit besittningsrätten 
till annan person

Bosättningsstat vid överlåtelsetidpunkten, 
ifall inte Finland

DEKLARERA PÅ NÄTET
skatt.fi/minskatt

Skatteförvaltningen
PB 760
00052 SKATT



Försäkringsersättning
IX Mottagen egendom

Pengar Gåvogivaren har gett gåvan genom att 
avstå från sin besittningsrätteuro cent euro cent
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Gåvomottagarens personbeteckning eller 
FO-nummer Gåvogivarens personbeteckning eller FO-nummer Datum då gåvan mottagits (dd.mm.åååå)

Bostadsaktiebolagets FO-nummer Andelens värde
euro cent

Bostadsaktier

Fastighet eller outbrutet område av fastighet 1

Fritidsfastighet

Som föremål för överlåtelsen 

endast byggnader

endast mark

Gårdsbruksegendom eller andel av dödsbo

euro cent euro cent

Övrig egendom

Lägenhetens 
nummer

Fastighetsbeteckning Andelens värde
euro cent2

Gåvomottagaren har 
fått ett outbrutet om-    
råde av en fastighet, 
areal (m )

Den mottagna 
andelen som 
bråktal

endast mark

euro cent

Namn på offentligt noterat 
värdepapper eller fond

Sammanlagt värde 
euro cent

Värdepapper, fondandelar och företag

Antal (st.)

Icke offentligt noterat 
aktiebolags FO-nummer Antal aktier (st.)

euro cent

Personbolags FO-nummer Den mottagna andelen som bråktal
euro cent

Gårdsbruksegendom Andel av oskiftat dödsbo Den avlidnas personbeteckning, ifall 
man fått en andel av ett dödsbo

Övrig lös egendom, vad?
euro cent

Den mottagna 
andelen som 
bråktal

(Fyll nedan i uppgifterna om den 
egendom som besittningsrätten gäller.)

2Bostadsyta (m )

Fastighet eller outbrutet område av fastighet 2

Fastighetsbeteckning Fritidsfastighet
Den mottagna 
andelen som 
bråktal

Andelens värde

Som föremål för överlåtelsen 

endast byggnader

Sammanlagt värde 

Andelens värde

Sammanlagt värde 

Gåvomottagaren har 
fått ett outbrutet om-    
råde av en fastighet, 
areal (m )2
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GÅVOSKATTEDEKLARATION

Uppgifterna i datafälten läses optiskt. Information som har skrivits någon annanstans på blanketten behandlas inte. Använd endast sådana
blanketter som du skrivit ut på skatt.fi, inte kopior av dem. Kopiering kan försämra blankettens kvalitet så att den inte går att läsas optiskt.
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