
Försäkringsersättning
IX Mottagen egendom

Pengar Gåvogivaren har gett gåvan genom att 
avstå från sin besittningsrätteuro cent euro cent

Gåvomottagarens personbeteckning eller 
FO-nummer Gåvogivarens personbeteckning eller FO-nummer Datum då gåvan mottagits (dd.mm.åååå)

SPECIFIKATION AV FÖRMÖGENHET 
TILL GÅVOSKATTEDEKLARATIONEN

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

Tilläggsblad

ANMÄL PÅ NÄTET
skatt.fi/minskatt

Skatteförvaltningen
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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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