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Laki
perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan perintö- ja lahjaverolain (378/1940) 25 §:n 3 momentti, 34 §:n 2 momentti,

44—48, 48 a ja 49 §,
sellaisina kuin ne ovat, 25 §:n 3 momentti ja 49 § laissa 523/2010, 34 §:n 2 momentti

laissa 318/1994, 44 ja 45 § laeissa 242/2008 ja 523/2010, 46—48 § laissa 242/2008 ja
48 a § laissa 883/2012, sekä
muutetaan 31 ja 35 §, 37 §:n 1 momentti, 39 b §:n 2 momentti, 40, 41, 41 a ja 43 §,

50 §:n 1 momentti, 51 §:n 1 ja 3 momentti sekä 52 §:n 1 momentti,
sellaisina kuin ne ovat, 31 § laeissa 1346/1999, 909/2001 ja 523/2010, 35, 40 ja 41 §

sekä 51 §:n 3 momentti laissa 318/1994, 37 §:n 1 momentti, 39 b §:n 2 momentti, 41 a §,
50 §:n 1 momentti ja 51 §:n 1 momentti laissa 523/2010, 43 § laeissa 242/2008, 523/2010
ja 1412/2010 sekä 52 §:n 1 momentti laissa 1561/1995, ja 
lisätään lakiin siitä lailla 523/2010 kumotun 24 §:n tilalle uusi 24 § sekä lakiin uusi

41 b ja 41 c § seuraavasti:

24 §
Verovuosi on kalenterivuosi, jona perinnönjättäjä on kuollut, lahjansaaja on saanut lah-

jan haltuunsa tai verovelvollisuus on muutoin alkanut.

31 §
Verohallinto toimittaa perintö- ja lahjaverotuksen. Se myös oikaisee havaitsemansa

40 tai 41 §:ssä tarkoitetun virheen.
Perintö- ja lahjaverotus on toimitettava tai oikaisu on suoritettava kolmen vuoden ku-

luessa verovuoden päättymisestä. Verotus katsotaan toimitetuksi ja verotuksen oikaisu
suoritetuksi määräajassa, jos Verohallinnon päätös siitä on tehty ennen tässä laissa säädet-
tyjen määräaikojen päättymistä. 

Verohallinto voi kuolinpesän osakkaan tai lahjansaajan ennen verotuksen toimittamista
tekemästä hakemuksesta lykätä perintö- tai lahjaverotuksen toimittamisen määräajaksi,
kuitenkin niin, että verotus on toimitettava 10 vuoden kuluessa verovuoden päättymisestä.

Verotettavan perintöosuuden tai lahjan arvo vahvistetaan täysin sadoin euroin siten, että
ylimenevät eurot jätetään ottamatta huomioon.

35 §
Jos perintö- tai lahjaverotusta toimitettaessa harkitaan verotuksen toimittamista arvioi-

malla tai muun olennaisen poikkeaman tekemistä perukirjaan tai veroilmoitukseen, on 26
tai 27 §:ssä tarkoitetulle ilmoittamisvelvolliselle tai pesänhoitajalle, mikäli mahdollista,
varattava tilaisuus antaa asiassa selvitys ennen verotuksen toimittamista.
HE 29/2016
VaVM 9/2016
EV 104/2016
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37 §
Kun Verohallinto on toimittanut verotuksen, on sille, jolle on maksuunpantu perintö-

tai lahjaveroa, lähetettävä verotuspäätös ja annettava selvitys verotuksen perusteista sekä
ohjeet siitä, miten verotukseen voidaan hakea muutosta.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

39 b §
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

Ennakkoratkaisua koskeva asia on käsiteltävä Verohallinnossa kiireellisenä.

40 §
Jos verovelvollinen on jäänyt osaksi tai kokonaan verottamatta tai hänelle on muuten

jäänyt määräämättä säädetty vero, Verohallinto oikaisee verotusta verovelvollisen vahin-
goksi siten kuin verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 56 §:n 1, 3 ja 4 momentissa
säädetään.

41 §
Jos verotuksessa on virhe, jonka johdosta verovelvolliselle on määrätty liikaa veroa,

Verohallinto oikaisee verotusta verovelvollisen hyväksi siten kuin verotusmenettelystä
annetun lain 55 §:n 1, 3 ja 4 momentissa säädetään.

41 a §
Verohallinto voi jatkaa 31 §:ssä säädettyä verotuksen toimittamisaikaa tai verotuksen

oikaisuaikaa yhdellä vuodella siten kuin verotusmenettelystä annetun lain 56 a §:n 1, 2 ja
4 momentissa säädetään. Mitä verotusmenettelystä annetun lain 56 a §:n 1 momentin
2 kohdassa verovelvollisesta säädetään, sovelletaan myös tämän lain 26 §:ssä tarkoitet-
tuun ilmoittamisvelvolliseen.

41 b §
Verohallinto voi toimittaa verotuksen tai oikaista verotusta verovelvollisen vahingoksi

31 §:ssä säädetyn määräajan estämättä kuuden vuoden kuluessa verovuoden päättymistä
seuraavan vuoden alusta siten kuin verotusmenettelystä annetun lain 56 b §:n 1 momentin
3 kohdassa säädetään. 

41 c §
Verohallinto voi toimittaa verotuksen tai oikaista verotusta verovelvollisen vahingoksi

31 §:ssä säädetyn määräajan estämättä vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymises-
tä, jonka aikana syyttäjä on nostanut syytteen rikoslain (39/1889) 29 luvun 1—3 §:ssä tar-
koitetussa rikosasiassa siten kuin verotusmenettelystä annetun lain 56 c §:ssä säädetään.

43 §
Verovelvollinen, ennakkoratkaisun hakija sekä Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

saavat hakea muutosta verotukseen tai ennakkoratkaisuun siten kuin verotusmenettelystä
annetussa laissa säädetään. Muutosta ei kuitenkaan saa hakea 31 §:n 3 momentissa tarkoi-
tettuun verotuksen toimittamisen lykkäämistä koskevaan päätökseen.

Muutoksenhakua koskevia määräaikoja laskettaessa verovuodella tarkoitetaan 24 §:ssä
säädettyä verovuotta. Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön on tehtävä oikaisuvaatimus
60 päivän kuluessa verotuksen toimittamis- tai oikaisupäivästä.

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen ja ennakkoratkaisuun haetaan
muutosta valittamalla siihen hallinto-oikeuteen, jonka tuomiopiirissä perinnönjättäjä
kuollessaan asui tai lahjanantaja lahjaverovelvollisuuden alkaessa asui taikka varallisuu-
den luovuttaja asuu. Jos mikään hallinto-oikeus ei olisi toimivaltainen käsittelemään vali-
tusta, muutosta haetaan Helsingin hallinto-oikeudelta.
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50 §
Jos verotusta on muutettu toisen verovelvollisen verotukseen vaikuttavalla tavalla, Ve-

rohallinto oikaisee verotuksen oikaisuna myös tämän verovelvollisen verotusta muutosta
vastaavasti (seurannaismuutos), jollei oikaisun tekeminen ole erityisestä syystä kohtuu-
tonta. Seurannaismuutos voidaan tehdä silloinkin, kun muuta kuin tämän lain mukaista
verotusta on muutettu suoritettavan veron määrään vaikuttavalla tavalla. Seurannaismuu-
tos voidaan tehdä, vaikka verotuksen oikaisun edellytykset puuttuvat.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

51 §
Muutoksenhakuviranomaisen tai Verohallinnon päätöksen perusteella uudelleen toimi-

tettava verotus, seurannaismuutos, 38 §:ssä tarkoitettu muutos ja muutoksenhaun johdosta
tehtävät muut muutokset verotukseen toteutetaan ja niihin haetaan muutosta siten kuin ve-
rotusmenettelystä annetun lain 78 §:ssä säädetään. 

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Jos joku on määrätty verovelvolliseksi tai veroa on päätöksen perusteella korotettu, ve-

rovelvolliselle on annettava verotuspäätös ja häneltä on perittävä maksamaton vero sekä
sille edellä 2 momentin nojalla maksettu korko.

52 §
Perintö- tai lahjaveron kanto, perintä ja palauttaminen toimitetaan siten kuin veronkan-

tolaissa (769/2016) säädetään taikka sen nojalla säädetään tai määrätään, ellei jäljempänä
toisin säädetä. 

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
————

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.
Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran verovuodelta 2017 toimitettavassa perintö- ja

lahjaverotuksessa ja sitä koskevassa muutoksenhaussa.
Ennen lain voimaantuloa päättyneeltä verovuodelta toimitettavassa perintö- ja lahjave-

rotuksessa ja sitä koskevassa muutoksenhaussa sekä muutoksenhaussa ennen tämän lain
voimaantuloa annettuun muuhun Verohallinnon päätökseen sovelletaan lain voimaan tul-
lessa voimassa olleita säännöksiä.

Muutoksenhaussa lain voimaantulon jälkeen annettuun ennen lain voimaantuloa päät-
tynyttä verovuotta koskevaan sekä tämän lain voimaantulon jälkeen annettuun muuhun
Verohallinnon päätökseen sovelletaan tämän lain säännöksiä. Verovuoden 2016 tai sitä ai-
kaisempien verovuosien säännönmukaista verotusta koskevan Verohallinnon päätöksen
muutoksenhakuun sovelletaan kuitenkin lain voimaan tullessa voimassa olleita säännök-
siä.

Helsingissä 9 päivänä syyskuuta 2016

Tasavallan Presidentti
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