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Liite "Rahasto-osuuksien lahjoitus” 

 
Lahjoituksen täyttyminen 

Tämä liite koskee tilannetta, jossa asiakas on Jatkuvasta rahastosäästämisestä 
Danske Bank A/S, Suomen sivuliike ja Danske Invest Rahastoyhtiö Oy:n kanssa 
tekemässään sopimuksessa valtuuttanut Rahastoyhtiön tekemään merkintöjä 
lahjoitustarkoituksessa lahjansaajan lukuun tai on tehnyt yksittäisen 
rahastomerkinnän lahjoitustarkoituksessa lahjansaajan lukuun. 
 
Lahjoituksen täyttymisen edellytyksenä on lahjoitustarkoituksen lisäksi se, että 
lahjansaaja on ottanut lahjan laissa säädetyllä tavalla vastaan. Lahjoitus tulee täyttyä 
jokaisen hankitun rahasto-osuuserän kohdalla erikseen. 
 

Alaikäisille ja muille edunvalvonnassa oleville tehtävät lahjoitukset 

Mikäli kyse on alaikäiselle tai muulle edunvalvonnassa olevalle tehtävästä 
lahjoituksesta, ottaa lahjan vastaan vajaavaltaisen puolesta tämän edunvalvoja tai 
edunvalvojat yhdessä, jos heitä on useampia. Mikäli lahjanantaja on lahjansaajan 
edunvalvoja, toinen heistä, edunvalvojan läheinen tai joku, jota edunvalvoja edustaa, on 
lahjoituksen vastaanottamiseen määrättävä edunvalvojan sijainen, mikäli lahjansaajan 
ja lahjanantajan välillä on eturistiriita. Edunvalvojan sijaisen määräystä haetaan 
maistraatilta. Laki holhoustoimesta 32 § ja 12 §. 
 

Aviopuolisoiden väliset lahjat 

Mikäli lahjansaajana on lahjanantajan aviopuoliso, on lahjasta aina tehtävä lahjakirja. 
Lahjakirja on päivättävä, molempien osapuolten allekirjoitettava ja kahden 
esteettömän henkilön oikeaksi todistettava. Avioliittolaki 66 §. 

 
Maistraatille tehtävä lahjailmoitus 

Kun lahjansaajana on lähisukulainen, on lahjoituksesta ilmoitettava kirjallisesti 
lahjanantajan kotipaikan maistraatille, jotta lahjansaaja voisi saada suojaa 
lahjanantajan velkojien takaisinsaantivaatimuksilta tämän konkurssissa ja ulosotossa. 
Edellä sanottu ei kuitenkaan koske sellaisia tavanomaisia lahjoja, jotka eivät ole 
epäsuhteessa antajansa taloudelliseen asemaan. Lahjansaajan lähisukulaisina 
pidetään lahjoittajan puolisoa, suoraan etenevässä tai takenevassa polvessa olevia 
lähisukulaisia (eli lasta, lapsenlasta jne., vanhempaa ja isovanhempaa jne.) tai tällaisen 
lähisukulaisen aviopuolisoa. Lahjansaajan lähisukulaisina pidetään myös lahjoittajan 
avopuolisoa tai muuta erityisen läheistä hänen kanssaan yhteisessä taloudessa 
asuvaa henkilöä. Lahjanlupauslaki 6 §. Maistraatille tehtävä lahjailmoitus ei 
kuitenkaan ole edellytys lahjan täyttymiselle lahjoittajan ja lahjansaajan välisessä 
suhteessa. 
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Lahjan verotus 

Lahjaverovelvollisuutta ja lahjaveroilmoituksen tekoa koskeva ohje löytyy 
verohallituksen sivuilta www.vero.fi. Rahasto-osuuksien lahjoituksista on aina syytä 
tehdä lahjaveroilmoitus, vaikka verovapaan lahjan määrää ei ylitettäisikään. Aikanaan 
lahjansaajan lunastaessa lahjana saamansa rahasto-osuudet, hän voi käyttää 
hankintamenonaan veronalaista luovutusvoittoa laskettaessa vain lahjaverotuksen 
yhteydessä vahvistettua lahjan arvoa. Ellei rahastolahjalle ole lahjaverotuksessa 
vahvistettu arvoa, lahjansaaja voi käyttää hankintamenona ainoastaan hankintameno-
olettamaa. 
 

Osapuolten vastuut 

Asiakas sitoutuu saattamaan tekemänsä rahasto-osuuksien lahjoituksen lahjansaajan 
(tai vastaavasti tämän edunvalvojien) tietoon. Asiakas ilmoittaa, että Danske Invest 
Rahastoyhtiö Oy:llä ja Danske Bank A/S, Suomen sivuliikkeellä on oikeus katsoa 
rahasto-osuudet lahjansaajan omaisuudeksi. Tätä ilmoitusta ei voi peruuttaa. 
 
Danske Invest Rahastoyhtiö Oy tai Danske Bank A/S, Suomen sivuliike eivät vastaa 
lahjoituksen täyttymisestä eivätkä mahdollisista lahjoitukseen liittyvän lainsäädännön, 
oikeuskäytännön tai verotuskäytännön muutosten tiedottamisesta asiakkaalle tai 
lahjansaajalle. Danske Invest Rahastoyhtiö Oy tai Danske Bank A/S, Suomen sivuliike 
eivät vastaa myöskään maistraatille tai verotoimistolle tarvittavien ilmoitusten tai 
hakemusten tekemisestä. 

 


