
Lainopilliset asiantuntijapalvelut  
Perhevarallisuuden siirtäminen
Suomalaiset kotitaloudet ovat nykyään vauraampia  
kuin koskaan ja sen vuoksi myös perinnöksi jäävän 
omaisuuden määrä on kasvanut. Lisäksi perhekokojen 
pienennyttyä perintö jakautuu yleensä aiempaa harvem-
mille perillisille. Näin ollen yhä useammalla ihmisellä  
on tarve suunnitella oman varallisuutensa siirtämistä 
perillisilleen tarkoituksen mukaisella ja omaisuuden 
säilyttävällä tavalla. 

Perheen varallisuuden siirtämisessä voidaan käyttää monia eri 
keinoja. Asiantuntevan avun käyttäminen on suositeltavaa, jotta 
voidaan varmistaa se, että valitut ratkaisut ovat kestäviä ja että 
ne voidaan toteuttaa edullisella tavalla. 

Elinaikana tehtävät lahjoitukset 

Omaisuutta voidaan siirtää perillisille jo omana elinaikana lahjoit-
tamalla, jolloin varallisuutta voidaan siirtää pienemmissä erissä 
kuin silloin, jos kaikki omaisuus jää yhdellä kertaa perinnöksi. 
Tällöin voidaan esimerkiksi hyödyntää sitä, että tietyn arvon alle 
jäävät lahjat ovat verovapaita. Ja vaikka lahjoitukset eivät olisi-
kaan verovapaita, on lahjavero tietyissä tilanteissa perintöveroa 
alempi. Myös silloin, jos lahjavero on perintöveroa korkeampi,  
voi pienemmissä erissä tehdyistä lahjoituksista maksettavien 
lahjaverojen yhteismäärä jäädä verotuksen progressiivisuudesta 
johtuen lopulta pienemmäksi kuin perintövero. 

Lahjoituksia tehtäessä voidaan myös pidättää tuotto- tai hallinta-
oikeus lahjoitettavaan omaisuuteen, jolloin tuotto- tai hallinta-
oikeuden arvo vähennetään verotettavan lahjan arvosta. Myös 
lahjansaajien aviopuolisoiden avio-oikeus on mahdollista  
sulkea pois lahjakirjaan otettavalla ehdolla. 

Alihintaiset kaupat 

Yksi keino omaisuuden siirtämiseen omana elinaikana on omai-
suuden myyminen perillisille. Kun kauppahinta luovutuksessa 
ylittää 75 % käyvästä hinnasta, erotusta käypään hintaan ei  
pidetä lahjansaajalle verotettavana lahjana.

Testamentti

Testamentin avulla voidaan määrätä perinnön jakautumisesta 
lakimääräisestä perimysjärjestyksestä poikkeavalla tavalla.  

Testamentin avulla voidaan esimerkiksi määrätä omaisuutta 
useammille perillisille tai siirtää perintö suoraan yhden tai useam-
man sukupolven yli. Myös hallinta- tai tuotto-oikeuden pidättämi-
nen esim. leskelle on mahdollista testamenttimääräyksen avulla. 
Lisäksi testamentinsaajien aviopuolisoiden avio-oikeus voidaan 
sulkea pois testamenttiin otettavalla määräyksellä.

Perinnöstä luopuminen

Perinnöstä voidaan luopua jo perinnönjättäjän elinaikana tai 
hänen kuolemansa jälkeen. Perinnöstä luopumisen tulee tapahtua 
ehdoitta ja ryhtymättä pesään, jotta luopujalle ei määrätä perintö-
veroa. Perintö menee tällöin luopujan sijaantuloperillisille. Tehok-
kaalla perinnöstä luopumisella voidaan parhaimmillaan säästää 
esimerkiksi yhden sukupolven perintöverot.

Hallinta- tai tuotto-oikeuden pidättäminen

Hallinta- tai tuotto-oikeuden pidättäminen rajoittaa omistajan 
mahdollisuutta käyttää saamaansa omaisuutta. Hallinta- tai tuotto-
oikeuden pidättäminen on verotuksellisesti edul lista, koska hal-
linta- tai tuotto-oikeuden arvo vähennetään perintöverotettavan 
omaisuuden arvosta. Hallinta- tai tuotto-oikeuden saaja ei maksa 
saamastaan oikeudesta veroa.

Hyödynnä asiantuntemustamme

Danske Bankin Lainopillisten asiantuntijapalveluiden juristit  
auttavat sinua suunnittelemaan henkilökohtaiset ja perheesi 
juridiset asiat tarkoituksenmukaisella tavalla. 

Kartoitamme tarpeesi kanssasi ja laadimme toimeksiannostasi 
tarvitsemasi asiakirjat, kuten esim. lahjakirjan, testamentin tai 
avioehdon.

Lakimiesten palveluista laskutetaan pankin palveluhinnaston 
mukainen veloitus.

Varaa aika verkko-, puhelin- tai konttoritapaamiseen 
Lainopillisiin asiantuntijapalveluihin liittyen  
0200 2000 (mpm/pvm) ma–pe 8–20, la 10–16.
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