Kom ihåg-lista för gåvogivare
Gåva




Du kan under en treårsperiod skattefritt ge gåvor till ett värde på högst 4 999 euro till samma
gåvomottagare (före 1.1.2017: högst 3 999 euro).
Om du tillsammans med din make/maka ger en gåva till samma gåvomottagare, räknas gåvoskatten
separat för varje gåvogivare.
Om du ger förskottsarv, beskattas arvet som en gåva.

Förbehåll för besittningsrätten




Du kan förbehålla dig själv och/eller tredjeman besittningsrätten. Förbehåll för besittningsrätten begränsar
gåvomottagarens rätt att använda gåvan. Följaktligen görs ett schablonmässigt besittningsrättsavdrag
från gängse värde på gåvan i gåvobeskattningen.
Om du förbehållit dig besittningsrätten, ska rätten vara faktisk. Med andra ord ska du de facto använda
den egendom som är föremål för besittningsrätt och/eller få intäkten av egendomen.
Om du förbehållit dig besittningsrätten till en gåva som du gett, ansvarar du också för kostnader som
egendomen orsakar (t.ex. fastighetsskatt) och intäkterna av egendomen (t.ex. hyresinkomster) tillfaller
dig.

Avstående från besittningsrätt


Om du förbehållit dig besittningsrätten till egendom som du gett som gåva och du avstår från
besittningsrätten vederlagsfritt innan rätten upphör, ses avståendet som en ny gåva.

Skattefria gåvor






Om du ger sedvanligt bohag till ett värde på högst 5 000 euro som gåva, (t.ex. möbler, hushållsartiklar,
hushållsapparater) behöver gåvomottagaren inte betala gåvoskatt.
Förutsättningen för skattefrihet är att gåvan är avsedd att användas av gåvomottagaren eller hans eller
hennes familj.
Regeln om att värdet på gåvor som getts under de tre senaste åren räknas samman gäller inte för
sedvanligt bohag som du gett som gåva. Om värdet på ett enskilt sedvanligt bohag dock överstiger 4 000
euro, omfattas det av gåvobeskattningen, då också alla gåvor som getts under de tre senaste åren
beaktas.
Om du ger en fostrings-, utbildnings- eller underhållsgåva, är den skattefri för gåvomottagaren.
Förutsättningen för skattefrihet är att du gett gåvan i en sådan form att gåvomottagaren inte har möjlighet
att använda gåvan för andra ändamål. Till exempel amortering av en skuld eller betalning av
köpesumman eller finansieringsvederlaget för egendom utgör inte skattefria underhållsgåvor.

Köp till underpris


Om du säljer din egendom till lägre pris än gängse värde, handlar det om en gåva. Om köpesumman
dock överstiger 75 % av gängse värde på objektet, ses affären till underpris inte som en gåva.

Gåva eller lån




Du kan också låna pengar räntefritt. Oberoende av om lånet är räntebärande eller räntefritt, ska det dock
handla om ett genuint skuldförhållande, dvs. att lånet alltid ska betalas tillbaka.
Ett skuldebrev och en amorteringsplan ska utarbetas för ett lån. Lånebeloppet och amorteringsplanen ska
vara realistiska med tanke på gäldenärens betalningsförmåga
Ett lån kan ses som en gåva också då det utifrån en helhetsbedömning kan anses att gäldenären inte har
för avsikt att betala tillbaka lånet.

Läs mer om beskattningen av gåvor: www.skatt.fi.

