
Vakuutuskorvaus
IX Saatu varallisuus

Rahaa
euroa snt euroa snt
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Lahjansaajan henkilö- tai Y-tunnus Lahjanantajan henkilö- tai Y-tunnus Päivä, jolloin lahja on saatu (pp.kk.vvvv)

Asunto-osakeyhtiön Y-tunnus Osuuden arvo
euroa snt

Asunto-osakkeet

Kiinteistö tai määräala 1
Vapaa-ajan 
kiinteistö

Luovutuksen kohteena vain rakennukset vain maapohja

Maatilavarallisuus tai osuus kuolinpesästä

euroa snt euroa snt

Muu varallisuus

Huoneiston 
numero

Kiinteistötunnus
Osuuden arvo

euroa snt2

Lahjansaaja on 
saanut määräalan, 
pinta-ala (m )

Saatu osuus 
murtolukuna

Kiinteistö tai määräala 2
Vapaa-ajan 
kiinteistö

Luovutuksen kohteena vain rakennukset vain maapohja

Kiinteistötunnus
Osuuden arvo

euroa snt2

Lahjansaaja on 
saanut määräalan, 
pinta-ala (m )

Julkisesti noteeratun arvopaperin 
tai rahaston nimi

Arvo yhteensä
euroa snt

Arvopaperit, rahasto-osuudet ja yritykset

Määrä (kpl)

Julkisesti noteeraamattoman 
osakeyhtiön Y-tunnus Osakkeiden määrä (kpl) Arvo yhteensä

euroa snt

Henkilöyhtiön Y-tunnus Saatu osuus murtolukuna Osuuden arvo
euroa snt

Maatilavarallisuus Osuus jakamattomasta kuolinpesästä Vainajan henkilötunnus, jos saatu osuus 
kuolinpesästä

Muu irtain varallisuus, mikä?
Arvo yhteensä

euroa snt

Saatu osuus 
murtolukuna

Saatu osuus 
murtolukuna

(Täytä alle sen varallisuuden tiedot, 
johon hallintaoikeus on kohdistunut.)

2
Huoneiston 
pinta-ala (m )

Lahjanantaja on antanut lahjan luopumalla 
hallintaoikeudesta.
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Tiedot luetaan optisesti lomakkeen täyttökentistä. Muualle lomakkeeseen kirjoittamaasi tietoa ei käsitellä. Käytä vain vero.fi:stä    
tulostettuja lomakkeita, älä niiden kopioita. Kopiointi voi heikentää lomakkeen laatua niin, ettei lomakkeen optinen luku onnistu.
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