Gåvans förvaltning

Om gåvor
Barn1 – föräldrar/förmyndare
I de flesta fall kan barn ta emot gåvor utan
större form- krav. Det gäller till exempel en
julklapp eller en födelsedagspresent. Men om
gåvan till exempel är fast egendom, bostadsrätt
eller tomträtt finns det flera formkrav som ska
uppfyllas för att gåvan ska bli giltig.

Gåva från föräldrar
Om föräldrar vill ge sitt barn fast egendom,
bostadsrätt eller tomträtt i gåva ska en god man
förordnas för att företräda barnet och för att ta
emot gåvan för barnets räkning. Sådant
godmanskap är tillfälligt och upphör så snart
uppdraget är slutfört. I gode mannens uppdrag
in- går att ta ställning till om gåvan ska tas emot
eller inte.
Om gåvan tas emot, ska den gode mannen
ansöka om överförmyndarens samtycke till
detta. Också eventuell skuldsättning i samband
med gåvan kräver överförmyndarens samtycke.

Ansökan om förordnande av god
man
Föräldrarna ska gemensamt ansöka om
förordnande av god man hos överförmyndaren.
Bakgrunden till varför god man behövs ska
fram av ansökningen. Överförmyndaren
rekryterar lämplig god man för uppdraget.

Har barnet fått en fast egendom, bostadsrätt eller
tomträtt i gåva ska förvaltningen kontrolleras av
överförmyndaren. Sådan kontrollerad förvaltning
kan också inträda om givaren har detta som
villkor för gåvan.
Om gåvan medför att barnets sammanlagda
tillgångar överstiger åtta prisbasbelopp (som
ändras varje år) ska föräldrarna anmäla detta till
överförmyndaren.
En förteckning över barnets tillgångar och
skulder ska lämnas in i dessa fall och föräldrarna
ska därefter varje år redovisa sin förvaltning av
barnets egendom till överförmyndaren.

Gåvor från barn
Föräldrar får inte ge bort barnets egendom.
Föräldrar kan heller inte för barnets räkning avstå
från arv, testamente eller
förmånstagarförordnande eller jämna ut
förmögenhetsförhållanden mellan syskon.

Gåvor till vuxna huvudmän
En huvudman behåller sin rättshandlingsförmåga
och får göra vad han eller hon vill med sina
tillgångar. En vuxen som har hjälp av god
man/förvaltare och som kan ge uttryck för sin
vilja och är medveten om vad en gåva innebär,
kan själv ta emot gåvor.
Om huvudmannen inte kan ge uttryck för sin
vilja eller förstår vad gåvan innebär tar gode
mannen/förvaltaren ställning till om gåvan ska
tas emot för huvudmannens räkning.

Gåva från andra än föräldrar
Föräldrarna företräder barnen och tar emot
gåvan för barnets räkning. Föräldrar ska ansöka
om överförmyndarens samtycke, om gåvan är
fast egendom, bostadsrätt eller tomträtt. Också
eventuell skuldsättning i samband med gåvan
kräver överförmyndarens samtycke.
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Med barn avses i detta infoblad personer under 18 år.
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