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perintö- ja lahjaverolain 14 ja 19 a §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2011

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan perintö- ja lahjaverolain (378/1940) 14 §:n 1 momentti ja 19 a §:n 1 momentti,

sellaisina kuin ne ovat laissa 1079/2008, seuraavasti:

14 §
Perintöveroa maksetaan I veroluokassa

seuraavan asteikon mukaan:

Verotettavan osuuden arvo
euroina

Veron vakio-
erä osuuden
alarajan koh-
dalla euroina

Veropro-
sentti yli-
menevästä
osasta

20 000—40 000 100 7
40 000—60 000 1 500 10
60 000—200 000 3 500 13

200 000— 21 700 16
— — — — — — — — — — — — —

19 a §
Lahjaveroa maksetaan I veroluokassa seu-

raavan asteikon mukaan:

Verotettavan osuuden arvo
euroina

Veron vakio-
erä osuuden
alarajan koh-
dalla euroina

Veropro-
sentti yli-
menevästä
osasta

4 000—17 000 100 7
17 000—50 000 1 010 10
50 000—200 000 4 310 13

200 000— 23 810 16
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2012.

Lakia sovelletaan, kun verovelvollisuus on
alkanut 1 päivänä tammikuuta 2012 tai sen
jälkeen.

Jos perintöverotusta toimitettaessa pesän
varoihin lisätään ennen lain voimaantuloa an-
nettu 16 §:n 1 momentissa tarkoitettu lahja,
perintöverosta vähennettävä määrä lasketaan
tämän lain 19 a §:n 1 momentin veroasteikon
mukaan, jos se on suurempi kuin aikaisem-
min maksettu lahjavero.

Jos lain voimaantulon jälkeen saadusta lah-
jasta lahjaveroa määrättäessä on otettava huo-
mioon myös samalta antajalta vuosina

HE 77/2011
VaVM 16/2011
EV 72/2011

http://www.finlex.fi/linkit/hepdf/20110077


2009—2011 saatu lahja, lahjojen yhteismää-
rästä määrättävästä lahjaverosta vähennettävä

määrä lasketaan tämän lain 19 a §:n 1 mo-
mentin veroasteikon mukaan.
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