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Laki
tuloverolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään tuloverolakiin (1535/1992) uusi 55 a—55 d § seuraavasti:

55 a §

Metsälahjavähennys

Luonnollisella henkilöllä on oikeus tehdä metsätalouden puhtaasta pääomatulosta lah-
jana tai lahjanluonteisella kaupalla saamastaan metsästä suorittamansa lahjaveron perus-
teella metsälahjavähennys.

Vähennyksen kokonaismäärä (vähennyspohja) on se suhteellinen osa metsämaahan ja
samalla luovutettuun joutomaahan kohdistuvasta lahjaverosta, joka kohdistuu lahjana saa-
dun metsän varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain 7 §:n mukaisen arvon
30 000 euroa ylittävään osaan kerrottuna luvulla 2,4. Lahjana saadun metsän murto-osan
osalta määrä lasketaan murto-osaa vastaavasta osasta kiinteistön metsämaata. Mitä tässä
pykälässä ja 55 b—55 d §:ssä säädetään lahjasta, koskee myös lahjanluonteista kauppaa.

Vähennyspohja on metsämaan 2 momentissa tarkoitetusta arvosta riippumatta kuiten-
kin vähintään metsämaan 100 hehtaaria ylittävään osaan kohdistuva lahjavero kerrottuna
luvulla 2,4.

Verovelvollisella ei ole oikeutta metsälahjavähennykseen sellaisen lahjana saadun met-
sän perusteella, johon sovelletaan perintö- ja lahjaverolain (378/1940) 55 §:n mukaista ve-
ronhuojennusta.

55 b §

Metsälahjavähennyksen tekeminen

Verovuonna tehtävä metsälahjavähennys on enintään 195000 euroa, jollei 55 d §:stä
muuta johdu, ja enintään 50 prosenttia metsätalouden puhtaasta pääomatulosta ennen met-
sälahjavähennyksen tekemistä. Verovuonna ja aiemmin tehtyjen metsälahjavähennysten
yhteismäärä ei saa ylittää vähennyspohjaa.

Vähennys tehdään metsätalouden puhtaasta pääomatulosta ennen tulon hankkimiseen
kohdistuvien velkojen korkojen ja 59 §:ssä tarkoitetun tappion vähentämistä. Metsätalo-
utta yhteisesti harjoittavien puolisoiden tai metsätaloutta harjoittavan verotusyhtymän
osakkaiden osalta vähennys tehdään siitä metsätalouden puhtaasta pääomatulosta, joka
heille heidän omistusosuutensa perusteella verotusyhtymästä tai puolisoiden yhteisesti
harjoittamasta metsätaloudesta jaetaan.

Metsälahjavähennys tehdään verovelvollisen ennen verovuodelta toimitettavan vero-
tuksen valmistumista tekemästä vaatimuksesta. Verovelvollisen tulee esittää selvitys vä-
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hennyksen edellytyksistä. Verovuonna tehtävän vähennyksen on oltava vähintään 1 500
euroa.

Jos verovelvolliselle on muodostunut vähennyspohjaa eri vuosina saatujen lahjojen pe-
rusteella, aikaisemmin muodostunut vähennyspohja on käytettävä ensin.

Vähennyspohja on käytettävä viimeistään viidentenätoista verovuotena sen vuoden jäl-
keen, jona lahjoitus on tehty.

55 c §

Seuraamukset metsätilan tai sen osan luovutuksesta

Jos verovelvollinen luovuttaa vähintään kymmenen prosenttia 55 a §:ssä tarkoitettuna
lahjana saamiensa kiinteistöjen tai niiden osien yhteenlasketusta pinta-alasta ennen kuin
15 vuotta on kulunut lahjoituksesta, verovelvollisen tulosta aiemmin vähennettyjä metsä-
lahjavähennyksiä vastaava määrä 20 prosentilla korotettuna lisätään hänen luovutusvuo-
den metsätalouden pääomatuloonsa, josta on vähennetty verovuonna tehtävä metsälahja-
vähennys, tai metsätalouden tappiolliseen pääomatuloon. Vähentämättä jäänyttä metsä-
lahjavähennystä ei voida myöhemmin vähentää.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuna luovutuksena ei pidetä luovutusta, joka tapahtuu osi-
tuksessa taikka kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain
(603/1977) mukaisella menettelyllä tai muulla siihen rinnastettavalla menettelyllä, tai kun
luovutus tapahtuu valtiolle tai valtion liikelaitokselle luonnonsuojelutarkoitukseen, puo-
lustusvoimien käyttöön, tutkimustarkoituksiin tai muuhun vastaavaan yhteiskunnalliseen
tarkoitukseen. Tällainen luovutus ei vaikuta lahjasta muodostuneen käytettävissä olevan
metsälahjavähennyksen määrään. Jos verovelvollinen myöhemmin luovuttaa osan jäljelle
jääneestä metsästä, 1 momentissa tarkoitettu kymmenen prosentin osuus lasketaan jäljelle
jääneestä metsästä.

Jos verovelvolliselle on syntynyt oikeus metsälahjavähennykseen useamman 55 a §:ssä
tarkoitetun lahjan perusteella:

1) tuloon lisätään enintään lahjoitetun metsän perusteella muodostunutta vähennys-
pohjaa vastaava määrä;

2) tuloon lisättävää määrää laskettaessa ei oteta huomioon metsälahjavähennyksiä, jot-
ka kohdistuvat metsään, jonka perusteella muodostunutta vähennyspohjaa ei voida vero-
vuonna enää käyttää 55 b §:n 5 momentissa tarkoitetun 15 vuoden määräajan johdosta;
sekä 

3)  tätä pykälää ja 55 b §:n 1 momenttia sovellettaessa ei tehtynä metsälahjavähennyk-
senä oteta huomioon aiemman muun metsätilan luovutuksen johdosta tuloon lisättyä mää-
rää vastaavaa määrää.

55 d §

Metsälahjavähennyksen valtiontukiseuranta

Metsälahjavähennykseen sovelletaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuk-
sen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annettua komission ase-
tusta (EU) N:o 1407/2013.

Tuensaajan saamien kaikkien vähämerkityksisten tukien yhteismäärä verovuoden ja
kahden edellisen verovuoden aikana ei saa ylittää 200000 euroa.

Tuensaajana pidetään metsämaan omistajaa.
Tuen myöntämisajankohtana pidetään verotuksen valmistumisajankohtaa. Valtiontuen

määräksi katsotaan sen määrän, joka ilman tukitoimenpidettä olisi määrätty veron mää-
räksi, ja tosiasiallisesti määrätyn veron erotus.
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Verohallinto oikaisee verotusta, jos verotuksen toimittamisen jälkeen ilmenee, että
1 momentissa mainitussa asetuksessa säädetty tuen enimmäismäärä verotusta koskevan
muutoksenhaun johdosta tai muusta syystä metsälahjavähennyksen vuoksi ylittyy.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.
Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2017 toimitettavassa verotuksessa. Oi-

keus metsälahjavähennykseen syntyy, jos lahjoitus on tehty 1 päivänä tammikuuta 2017
tai sen jälkeen.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2016

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Valtiovarainministeri Petteri Orpo
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