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216/2019
Lag
om ändring av 3 och 4 § i lagen om gåvoutfästelser
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om gåvoutfästelser (625/1947) 4 §, sådan den lyder i lag 831/1991, samt
fogas till 3 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 831/1991 och 1342/2018, ett nytt
4 mom. som följer:
3§
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
En sådan gåva av en fondandel som inte omfattas av 1 eller 2 mom. anses fullbordad
när den som i enlighet med lagen om placeringsfonder (213/2019) för fondandelsregistret
har underrättats om överlåtelsen av fondandelen på det sätt som avses i 3 mom.
4§
Om någon i ett kreditinstitut, värdepappersföretag eller annat motsvarande företag som
gåva i någon annans namn har deponerat pengar eller lämnat värdepapper eller annan lös
egendom i förvar utan att förbehålla sig rätten att förfoga över egendomen i fråga, anses
gåvan fullbordad när kreditinstitutet, värdepappersföretaget eller företaget tagit emot den
överlåtna egendomen för gåvotagarens räkning. Bestämmelserna i detta moment ska tillämpas även om det bevis som har utfärdats över depositionen eller lämnandet i förvar har
behållits av givaren.
Bestämmelserna i 1 mom. ska också tillämpas när givaren på gåvotagarens namn har
överfört medel från en egen deposition eller förvaring i ett kreditinstitut, värdepappersföretag eller annat motsvarande företag.
Om någon som gåva har överlåtit värdeandelar för att noteras på någon annans konto
utan att förbehålla sig rätten att förfoga över dem, anses gåvan fullbordad när värdeandelarna har noterats på gåvotagarens värdeandelskonto.
————
Denna lag träder i kraft den 1 mars 2019.
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