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Päivän aiheita

• Verottomat lahjat

• Yrityksen lahjoitus

• Testamentti

• Lesken asema

• Edunvalvontavaltuutus



Verottomat lahjat

• Lahjan arvo alle 5.000 euroa

• Lahjanantajakohtainen

• Kolmen vuoden välein

• Lahjaveroilmoitusta ei tarvitse tehdä



Esimerkki 1

Isältä
4.999 €

Äidiltä 
4.999 €

Tyttärelle
2 x 4.999 €  = 9.998 €



Esimerkki 2
Matti 
Isä €

Maija
Äiti €

Yhteensä
€

Koko perhe
yhteensä €

Jaana
tytär

4.999 4.999 9.998

Jussi
vävy

4.999 4.999 9.998

Eetu
tyttären-
poika

4.999 4.999 9.998

Roosa
tyttären-
tytär

4.999 4.999 9.998 8 x 4.999

= 39.992



Koti-irtain

• Verottoman lahjan lisäksi

• Tavanomaista koti-irtainta voi lahjoittaa

• Kolmen vuoden välein

• Alle 4.000 euroa

• Esimerkiksi kodinkoneita



Verollinen lahja
• Verollisellakin lahjalla voi säästää veroja

• Käytännössä kuitenkin vain silloin, kun

1) lahjoituksen yhteydessä pidätetään 
hallintaoikeus TAI

2) Lahjaverosta saa sukupolvenvaihdos-
huojennuksen

• Muista kolmen vuoden jaksotus



Yrityksen lahjoitus



Yrityksen lahjoitus
• Lahjaverotuksessa lähtökohtana käyvän arvon 

periaate

• Poikkeuksena PerVL 55:

• Perintö- ja lahjaverosta jätetään osa 
maksuunpanematta, jos 

1) lahjaan tai perintöön sisältyy maatila, yritys tai osa 
niistä JA 

2) verovelvollinen jatkaa yritystoimintaa…



Sukupolvenvaihdoshuojennus

• Jatkaminen edellyttää henkilökohtaista osallistumista 
yhtiön liiketoiminnan johtamiseen JA omistajavallan 
käyttöä

• Luovuksensaajan katsotaan ilman eri selvitystä 
jatkavan yritystoimintaa, jos luovutuksensaaja 
työskentelee luovutuksen jälkeen hallituksen 
varsinaisena jäsenenä tai toimitusjohtajana ja käyttää 
lahjana/perintönä saatujen osakkeiden perusteella 
vähintään 10 %:n äänivaltaa yhtiössä



Sukupolvenvaihdoshuojennus

• KHO 2014:92: Talouspäällikön, joka vastasi perheyhtiön 
laskennasta ja sen kehittämisestä sekä henkilöstö- ja 
palkkahallinnosta ja joka lisäksi kuului yhtiön 
johtoryhmään, voitiin katsoa PerVL 55.1 §:ssa
tarkoitetuin tavoin jatkavan lahjaksi saamillaan varoilla 
yritystoimintaa, vaikka hän ei kuuluisi yhtiön hallitukseen

• KHO 2016:173: Lahjansaajat oli tarkoitus valita yhtiöön 
perustettavaan hallintoneuvostoon. KHO katsoi, etteivät 
lahjansaajat jatkaneet yritystoimintaa…



Sukupolvenvaihdoshuojennus

• Voiko lahjoituksen kohteina oleviin osakkeisiin pidättää 
oikeuksia?

• KHO 2015:154: A oli aikeissa lahjoittaa lapsenlapselleen 
10 prosenttia koko yhtiön osakekannasta pidättäen 
itselleen lahjaksi annettaviin osakkeisiin liittyvän 
äänioikeuden. Äänioikeuden pidättämisestä johtuen 
lahjansaajan ei katsottu jatkavan yritystoimintaa

• Entä osinko-oikeuden pidättäminen? 

• KHO 1995 B 543: Voi pidättää



Yrityksen lahjoitus

• Yritys voidaan lahjoittaa myös osuuksina ja vähitellen 
kolmen vuoden jaksoissa

• Esim. tänä vuonna 40% kolmen vuoden päästä 30%  
ja kuuden vuoden päästä 30%

• Voidaan lahjoittaa myös usealle 

• Esimerkiksi neljälle lapselle siten, että kukin saa 25%

• Voi johtaa ongelmiin → kaikki eivät ole yrittäjiä!



Lahjaveroilmoitus

• 3 kk:n kuluessa lahjoituksesta

• Lahjanantajan verotoimistoon

• Verottomista lahjoista ei tarvitse täyttää

• Osakelahjoista kannattaa kuitenkin aina 
täyttää

• Lahjaveroilmoituksessa pyydettävä PerVL 55 
§:n soveltamista!



Lahjanluonteinen kauppa

• Esimerkiksi kesämökin tai asunnon kauppahinta voi 
olla alihintainen

• Vastike ylitettävä kuitenkin 75 % käyvästä arvosta

• Jos lahjoituksen kohteena on maatila tai yritys ja 
sukupolvenvaihdosedellytykset täyttyvät, vastikkeena 
riittää vähintään 50 %  

• Kauppahinta voidaan jäädä velkaa



Koroton laina

• Lainasta ei tarvitse periä korkoa

• Velkakirja ja maksusuunnitelma laadittava

• Lyhennyksiä suoritettava

• Lainaosuuden lahjoituksia vältettävä

• Merkittävä veroilmoituksiin



Testamentti



Testamentti 

• Testamentilla voidaan:

• Turvata lesken asemaa

• Toteuttaa toivottu omaisuuden siirtyminen 
(vrt tasajaon periaate)

• Saavuttaa veroetuja

• Välttää tai aiheuttaa perintöriitoja



Lesken asema ja testamentti

• Lesken asuminen on turvattu ilman testamenttiakin 

• Ei kuitenkaan silloin, jos leskellä on 
omistuksessaan vastaava asunto

• Ns. avolesken suoja vain määräaikainen 

• Asumissuoja on vahvin oikeus ja ohittaa mm. 
a) testamentin b) rintaperillisten lakiosavaateet 



Lesken asema ja testamentti

• Hallintatestamentilla lesken suojaa voidaan 
laajentaa muuhunkin kuin yhteiseen kotiin

• Hallintaoikeus esimerkiksi kesämökkiin tai 
sijoitusomaisuuteen (vuokratuloihin)

• Lapset saavat kuitenkin halutessaan lakiosansa 
(testamenttiin perustuvan) hallintaoikeuden 
estämättä



Hallintatestamentti ja verotus

• Yleensä kuolinpesä jää ensiksi  kuolleen 
jälkeen jakamatta → perintöverot maksuun

• Myös hallintaoikeustestamentissa 
perintöverot tulevat heti maksuun perillisille

• Hallintaoikeus alentaa perintöveroa

• Jopa tuhansien eurojen veroedut



Testamentti ja lasten aviopuolisot

• Testamentilla voidaan sulkea lasten tai muiden 
testamentinsaajien aviopuolisoiden avio-
oikeus pois

• Toimii avioehtosopimuksen tavoin

• Myös kirjallisella lahjakirjalla voidaan 
menetellä vastaavasti

• Huom! Kaksi todistajaa



Edunvalvontavaltuutus



Edunvalvontavaltuutus

• Mitä jos minä tulen tai puolisoni tulee 
kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan itse?

• Esimerkiksi dementia

• Edunvalvontavaltuutuksella valtuutetaan henkilö 
huolehtimaan taloudellisesti ja henkilöä koskevista 
asioista em. tilanteiden varalta

• Laki edunvalvontavaltuutuksesta 1.11.2007



Edunvalvontavaltuutus – miksi?
• Tapaus nro 1 : Hallintaoikeus pidätetty esim. 

osakehuoneiston vuokratuloihin 

• Hallintaoikeuden haltija dementoituu, joutuu 
edunvalvontaan ja laitoshoitoon -> Vuokratulot 
menevät asiakasmaksuihin

• Edunvalvoja ei voi luopua hallintaoikeudesta, 
edunvalvontavaltuutettu voi, jos valtuutuksessa on 
näin ennalta määrätty



Edunvalvontavaltuutus – miksi?

• Tapaus nro 2: Matti on aina aikaisemmin muistanut 
lapsiaan ja lapsenlapsiaan 500 euron 
joululahjarahoilla tai lahjoittanut heille 4.999 euroa 
kolmen vuoden välein

• Matti dementoituu, eikä ymmärrä enää asioistaan -> 
Matille määrätään edunvalvoja

• Edunvalvonnassa oleva on lahjoituskiellossa, eikä 
lahjojen antaminen jatkossa ole ilman 
edunvalvontavaltuutusta mahdollista



Edunvalvontavaltuutus – miksi?

• Tapaus nro 3: Pekka omistaa rakennusliikkeen. 
Sukupolvenvaihdoksen ensimmäinen vaihe on 
toteutettu, mutta Pekalla on edelleen määräysvalta. 
Ensi vuonna olisi tarkoitus lahjoittaa loput osakkeista. 

• Pekka dementoituu, eikä ymmärrä enää asioistaan -> 
Pekalle määrätään edunvalvoja

• Edunvalvontavaltuutettu ottaa ohjat 
rakennusliikkeessä. Edunvalvontavaltuutetun 
johdolla sukupolvenvaihdos viedään loppuun



Edunvalvontavaltuutus – miten?

• Edunvalvontavaltakirja laadittava riittävän ajoissa eli 
silloin, kun vielä ymmärtää

• Valtakirja tehtävä kirjallisesti ja kahden esteettömän 
todistajan läsnä ollessa 

• Kun valtakirjan laatija on tullut kykenemättömäksi 
hoitamaan asioitaan, valtuutettu pyytää maistraattia 
vahvistamaan valtakirjan



ÄLÄ mOkaa
• Verotuksessa noudatettavat 

periaatteet:

• Jos teet virheen, maksat veroja

• Jos korjaat virheesi, maksat 
toistamiseen veroja

• Virhe testamentissa tai 
edunvalvontavaltuutuksessa voi 
johtaa sen pätemättömyyteen

KÄYTÄ ASIANTUNTIJAA!

• Lisätietoa ja verovinkkejä löydät

www.lakineuvo.fi

http://www.lakineuvo.fi/


Risteilytarjous 

• Puolisoiden keskinäinen, perusmuotoinen  
testamentti + Edunvalvontavaltuutus molemmille 
puolisoille

• Normaalihinta 545,60 e, nyt…

Yhteishintaan 

380 €  


