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Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perintö- ja lah-
javerolain 14 ja 19 a §:n sekä perintö- ja lahjaverolain 
muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun 
lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi pe-
rintö- ja lahjaverolakia. Veroasteikkoja tar-
kistettaisiin korottamalla veroprosenttia kus-
sakin asteikon portaassa yhdellä prosenttiyk-
siköllä.  

Lisäksi asteikkojen ylin, vuosina 2013—
2015 yli 1000 000 euron määräisiin perintö-
osuuksiin ja lahjoihin sovellettava kolmella 
prosenttiyksiköllä korotettu veroprosentti 

säädettäisiin pysyväksi. Siitä johtuen ehdote-
taan muutettavaksi perintö- ja lahjaverolain 
muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamises-
ta annetun lain voimaantulosäännöstä. 

Esitys liittyy valtion vuoden 2015 talousar-
vioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi 
sen yhteydessä. 

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 
vuoden 2015 alusta.  

————— 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERUSTELUT 

1  Nykyt i la  

1.1 Yleistä 

Perintöveroa suoritetaan perintö- ja lahja-
verolain (378/1940) mukaan perintönä tai 
testamentilla saadusta ja lahjaveroa lahjaksi 
saadusta omaisuudesta. Varat arvostetaan ve-
rotuksessa verovelvollisuuden syntyhetken 
eli perinnönjättäjän kuolinhetken tai lahjoi-
tushetken käypään arvoon. Veropohja on pe-
riaatteessa laaja ja siihen kuluu kaikenlainen 
luovutettavissa oleva omaisuus, jolla on va-
rallisuusarvoa. Lakiin sisältyy kuitenkin mo-
nia poikkeuksia ja vähennyksiä. 

Verotueksi katsottavia merkittävämpiä 
poikkeuksia ovat muun muassa maatilojen ja 
muiden yritysten sukupolvenvaihdokseen 
liittyvä, varojen aliarvostamisen kautta 
myönnettävä huojennus, perintöverotuksessa 
alaikäiselle lapselle myönnettävä alaikäi-
syysvähennys ja perillisasemassa olevalle 
leskelle myönnettävä puolisovähennys, les-

ken keskinäisen hallintaoikeustestamentin 
nojalla saaman omaisuuden verovapaus ja 
lähiomaisen saaman vakuutuskorvauksen 
osittainen verovapaus. 

Perintöverotus on nettoverotusta. Pesän va-
roista vähennetään pesän velat. 

Perintö- ja lahjaverotus on progressiivista, 
ja veron määrä riippuu sukulaisuussuhteesta. 
Kevyemmin verotettavan ensimmäisen vero-
luokan asteikon mukaan verotetaan perinnön-
jättäjän tai lahjanantajan vanhempia, alene-
vaa polvea olevia sukulaisia ja puolisoa. 
Muita perinnön tai lahjan saajia verotetaan 
toisen veroluokan asteikon mukaisesti. 

 
 

1.2 Veroasteikkojen viime vuosien muu-
tokset 

Perintö- ja lahjaverolain veroasteikkoja on 
lähivuosien aikana muutettu neljästi. 

Vuoden 2008 alusta perintöveron pienin 
verotettava osuus korotettiin 3 400 eurosta 
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20 000 euroon ja asteikon portaita siirrettiin 
veroprosenttien säilyessä ennallaan sekä ko-
rotettiin alaikäisyys- ja puolisovähennystä. 
Lahjaveroasteikko eriytettiin perintöveroas-
teikosta ja alarajaksi tuli 4 000 euroa as-
teikon säilyessä muutoin ennallaan. Entiseen 
tapaan II veroluokassa vero oli asteikon mu-
kainen vero kaksinkertaisena. Samalla I vero-
luokka poistettiin. Muutos liittyi pääministeri 
Matti Vanhasen II hallituksen ohjelmaan, 
jonka mukaan perintöveroa kevennetään ve-
rotettavan perinnön alarajaa nostamalla sekä 
lesken ja alaikäisten lasten asemaa helpotta-
malla. Muutosten arvioitiin pienentävän ve-
rokertymää vuositasolla 165 miljoonalla eu-
rolla. 

Perintö- ja lahjaverotusta oli hallituksen 
ohjelman mukaisesti lisäksi tarkoitus muuttaa 
poistamalla perintö- ja lahjaverotus kokonaan 
yritysten sekä maa- ja metsätilojen sukupol-
venvaihdoksilta, kohdistamalla huojennus 
kuitenkin vain aitoon tuotannolliseen toimin-
taan liittyvään omaisuuteen. Huojennuksen 
laajentamisesta kuitenkin luovuttiin ja sen si-
jasta perintöveroasteikkoa ja lahjaveroasteik-
koa muutettiin vuoden 2009 alusta voimaan 
tulleella lailla alentamalla veroprosentteja 
kolmella prosenttiyksiköllä kaikissa asteik-
kojen portaissa. Muutos koski vain I vero-
luokkaan kuuluvia. Muutosten arvioitiin pie-
nentävän verokertymää 60 miljoonalla eurol-
la. 

Taloudellisen tilanteen heikkenemisen 
myötä perintö- ja lahjaveroasteikkoja on 
myöhemmin kiristetty kahteen otteeseen osa-
na valtiontalouden tasapainottamiseen täh-
tääviä verotuloja lisääviä toimenpiteitä. 

Vuoden 2012 alusta ensimmäisen veroluo-
kan veroasteikkoihin lisättiin uusi neljäs por-
ras 200 000 euroa ylittävän perintöosuuden 
tai lahjan osalta. Veroprosentiksi tuli 16, kun 
ennen muutosta voimassa olleissa asteikoissa 
korkeinta 13 prosentin verokantaa sovellet-
tiin perintöosuuden 60 000 euroa ylittävään 
osaan ja lahjan 50 000 euroa ylittävään 
osaan. Muutos perustui pääministeri Jyrki 
Kataisen hallituksen ohjelmaan, jonka mu-
kaisesti perintö- ja lahjaverotusta nostetaan 
valtiontalouden vahvistamiseksi ja tuloerojen 
kaventamiseksi. Muutosten arvioitiin lisää-
vän verotuloja 35 miljoonalla eurolla. 

Osana valtiontalouden sopeutustoimia ja 
valtioneuvoston vuosia 2013—2016 koske-
van kehyspäätöksen mukaisesti perintö- ja 
lahjaveroasteikkoihin lisättiin vuoden 2013 
alusta perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta 
ja väliaikaisesta muuttamisesta annetulla lail-
la (705/2012) väliaikaisesti uusi ylin porras 
1 000 000 euroa ylittäville perintöosuuksille 
ja lahjoille. Veroprosentiksi tuli I veroluo-
kassa 19 ja II veroluokassa 35. Väliaikaisesti 
korotettuja veroprosentteja sovelletaan, jos 
verovelvollisuus alkaa vuosina 2013—2015. 
Muutosten arvioitiin lisäävän verotuloja vuo-
sitasolla noin 20 miljoonalla eurolla. 

Voimassa olevat veroasteikot ovat seuraa-
vat: 

 
Perintövero, I veroluokka 
 
Verotettavan osuuden 

arvo euroina 

Veron va-

kioerä 

osuuden 

alarajan 

kohdalla 

euroina 

Veroprosentti  

ylimenevästä 

 osasta, % 

20 000—40 000   100   7 

40 000—60 000 1 500 10 

60 000—200 000 3 500 13 

200 000—1 000 000 21 700 16 

1 000 000— 149 700 19 

 
 
II veroluokka 
 
Verotettavan osuuden 

arvo euroina 

Veron 

vakioerä 

osuuden 

alarajan 

kohdalla 

euroina 

Veroprosentti 

ylimenevästä 

osasta,% 

20 000—40 000   100 20 

40 000—60 000 4 100 26 

60 000—1 000 000 9 300 32 

1 000 000— 310 100 35 
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Lahjavero, I veroluokka 
 
Verotettavan osuu-

den arvo euroina 

Veron  

vakioerä 

osuuden 

alarajan 

kohdalla 

euroina 

Veroprosentti 

ylimenevästä 

osasta, % 

4 000—17 000 100 7 

17 000—50 000 1 010 10 

50 000—200 000 4 310 13 

200 000— 

1 000 000 23 810 16 

1 000 000- 151 810 19 

 
 
II veroluokka 
 
Verotettavan osuu-

den arvo euroina 

Veron  

vakioerä 

osuuden 

alarajan 

kohdalla 

euroina 

Veroprosentti 

ylimenevästä 

osasta, % 

4 000—17 000 100 20 

17 000—50 000 2 700 26 

50 000—1 000 000 11 280 32 

1 000 000— 315 280 35 

 
 
1.3 Verokertymä 

Perintöveron ja lahjaveron yhteenlaskettu 
tuotto on viime vuosina kehittynyt seuraavas-
ti: 
 
vuosi/milj. euroa 
 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 
 
651 

 
440 

 
387 

 
395 

 
509 

 
646 

 
 

Kertymätietoja ei ole erikseen perintöveron 
ja lahjaveron osalta. Vuonna 2013 toimitettu-
ja perintöverotuksia ja lahjaverotuksia kos-

kevien maksuunpanotietojen mukaan perin-
töveron osuus oli noin 80 prosenttia ja lahja-
veron osuus 20 prosenttia. Perintöverosta 
I veroluokassa kertyi runsaat 62 prosenttia ja 
lahjaverosta 88 prosenttia. (Lähde: Verohal-
linto, 13.6.2014) 

Kertymässä näkyvät viipeellä vuosien 2008 
ja 2009 alusta voimaan tulleet perintövero-
tuksen kevennykset. Viipeeseen vaikuttaa 
muun ohessa perunkirjoituksen toimittami-
selle säädetty kolmen kuukauden määräaika 
sekä maksuunpanon jälkeen verovelvollisilla 
oleva maksuaika. 

Veroasteikkojen kiristys vuosien 2012 ja 
2013 alusta on puolestaan ollut omiaan joh-
tamaan siihen, että suunniteltuja lahjoituksia, 
esimerkiksi yritysten sukupolvenvaihdoksia, 
on aikaistettu kiristyvän veron välttämiseksi. 
Tällaiset toimenpiteet ajoittunevat pitkältä 
veroasteikon kiristämistä koskevan hallituk-
sen lakiesityksen antamisajankohdan, al-
kusyksyn, ja vuoden lopun väliselle ajanjak-
solle. Toimenpiteet lisäävät verokertymää 
lahjaveroilmoituksen antamiselle säädetyn 
kolmen kuukauden määräajan sekä verotuk-
sen toimittamisen vaatiman ajan ja verovel-
volliselle varattavan maksuajan johdosta vas-
ta korotuksen voimaantulovuonna. Näiden 
dynaamisten vaikutusten johdosta veroas-
teikon korotus heijastuu verokertymään no-
peammin kuin veroasteen alentamisen vaiku-
tus. 

Vuonna 2013 perintöveroa maksuunpantiin 
runsaasta 142 000 perinnönsaajasta noin 
60 000:lle. Lahjaveroa maksuunpantiin vas-
taavasti runsaasta 35 000 lahjansaajasta noin 
25 000:lle.  

Perintöverotuksessa saajien lukumäärä ja 
maksuunpantu perintövero jakautuivat perin-
töosuuksien suuruuden mukaan seuraavasti 
(I ja II veroluokat): 

 
Perintöosuus, 
euroa 
 
 
20 000—50 000 
50 000—100 000 
100 000—200 000 
200 000—300 000 
300 000—400 000 
400 000—500 000 

Saajien 
lkm* 
% 
 

55,8 
26,7 
12,1 

2,9 
1,0 
0,5 

Maksuun- 
pantu 
vero, % 
 

8,8 
20,8 
25,7 
12,5 

6,6 
4,0 
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500 000—600 000 
600 000—700 000 
700 000—800 000 
800 000—900 000 
900 000— 
1 000 000 
yli 1 000 000 
 

0,3 
0,2 
0,1 
0,1 

 
0,1 
0,3 

 
100 

 

2,8 
2,3 
1,1 
1,1 

 
1,2 

12,8 
 

100 
 

 
*Taulukosta puuttuvat paitsi saajat, joille ve-
roa ei maksuunpantu, myös saajat, joiden pe-
rintöosuus oli vähemmän kuin 20 000 euroa, 
mutta joille veroa maksuunpantiin. Tähän 
ryhmään kuuluville maksuunpantu määrä oli 
yhteensä noin 10 000 euroa. 

 
 

2  Ehdotetut  muutokset  

Valtioneuvosto on 3 päivänä huhtikuuta 
2014 antamassaan vuosia 2015—2018 kos-
kevassa julkisen talouden suunnitelmassa 
päättänyt osana verotuloja lisääviä sopeutus-
toimia kiristää perintö- ja lahjaveroasteikko-
ja.  

Päätöksen mukaisesti esityksessä ehdote-
taan muutettavaksi perintö- ja lahjaverolain 
perintöveroasteikkoja koskevaa 14 §:ää ja 
lahjaveroasteikkoja koskevaa 19 a §:ää ko-
rottamalla asteikkojen kaikkia rajaveropro-
sentteja sekä I että II veroluokassa yhdellä 
prosenttiyksiköllä.  

Sen lisäksi määräaikaiseksi säädetty yli 
1 000 000 euron ylittäviin lahjoihin ja perin-
töosuuksiin sovellettava ylin porras, jossa ra-
javeroaste I veroluokassa on 19, säädettäisiin 
pysyväksi. Muutosten yhteisvaikutuksena 
ylimmän portaan rajaveroprosentiksi tulisi 
I veroluokassa 20 ja II veroluokassa 36. Tä-
män johdosta esityksessä ehdotetaan muute-
tavaksi perintö- ja lahjaverolain muuttami-
sesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun 
lain (705/2012) voimaantulosäännöstä. 

 
3  Ehdotuksen va ikutukset  

3.1 Vaikutukset verotuloihin 

Ehdotetut muutokset lisäisivät perintöveron 
ja lahjaveron kertymää vuositasolla arviolta 

50 miljoonalla eurolla, mistä asteikkojen 
kaikkien rajaveroprosenttien yhden prosent-
tiyksikön korotuksen osuus olisi runsaat 
40 miljoonaa euroa vuodesta 2015 lähtien. 
Ylimmän portaan rajaveroprosentin säätämi-
nen pysyväksi lisäisi verotuloja vuositasolla 
vajaalla 10 miljoonalla eurolla vuodesta 2016 
lähtien. 

Arviot on laskettu käyttäen perusteena 
vuonna 2013 tehtyjä perintöverotusta ja lah-
javerotusta koskevia verotuspäätöksiä ja ot-
taen huomioon sen, että vuoden 2013 vero-
kertymän voidaan vuoden 2014 kertymätieto-
jen perusteella arvioida olleen poikkeukselli-
sen korkean. 

Merkittävä osa ylimmän portaan piiriin 
kuuluvista tapauksista on lahjoituksia, joiden 
ajoittaminen on lahjanantajan päätettävissä. 
Tämän vuoksi etenkin ylimmän portaan osal-
ta kertymäarvioon liittyy epävarmuutta. 

Veron kertymään liittyvien viipeiden vuok-
si vuoteen 2015 kohdistuvasta 40 miljoonan 
euron lisäkertymästä kalenterivuoden aikana 
arvioidaan kertyvän noin 10 miljoonaa euroa. 
Vuodesta 2016 lähtien lisäkertymä olisi 
50 miljoonaa euroa. 

 
3.2 Vaikutuksista perinnön ja lahjan 

saajille 

Yhden prosenttiyksikön määräinen rajave-
roprosenttien korotus lisäisi enintään 
1 000 000 euron määräisistä saannoista suori-
tettavan veron määrää suhteellisesti eniten 
I veroluokan 40 000 euron määräisestä pe-
rinnöstä, jolloin suoritettava vero nousisi 
13,3 prosentilla eli 200 eurolla. Euromääräi-
sesti vero nousisi eniten 1 000 000 euron 
määräisestä perinnöstä ja lahjasta, josta vero 
nousisi asteikosta riippuen 9 800—9 960 eu-
rolla; nousu olisi suhteellisesti suurin, 
6,5 prosenttia, perintöveron I veroluokassa. 

Ehdotetuilla muutoksilla on mainittavam-
pia vaikutuksia tapauksissa, joissa varojen 
arvo ylittää 1 000 000 euroa. Vuoden 2016 
alusta lähtien, jolloin nyt voimassa olevien 
säännösten mukaisen väliaikaisesti korotetun 
veroprosentin soveltamisaika päättyisi, raja-
veroaste olisi näissä tapauksissa 4 prosent-
tiyksikköä korkeampi kuin mitä se olisi il-
man muutoksia. Suoritettavan veron määrä 
nousisi I veroluokissa 2 miljoonan euron 
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määräisestä perinnöstä noin 50 000 eurolla 
eli noin 16 prosentilla ja 10 miljoonan mää-
räisestä perinnöstä ja noin 370 000 eurolla eli 
noin 23 prosentilla. Jos veroluokka on II, eu-
romääräinen nousu olisi melkein yhtä suuri ja 
suhteellinen nousu noin 7,9 prosenttia ja 
11,6 prosenttia. Lahjaverotuksessa muutok-
sen vaikutukset olisivat samat vähäisin eroin. 

Vuonna 2013 perintöosuuksia, joiden käy-
pä arvo ylitti 1 000 000 euroa, oli noin 180 ja 
lahjoja noin 130. Niistä maksuunpantiin pe-
rintöveroa 74 miljoonaa euroa ja lahjaveroa 
33 miljoonaa euroa. Tapauksista verovapai-
den tahojen saamia tai muutoin verovapaita 
oli 20 ja yritysten sukupolvenvaihdoshuojen-
nuksen mukaisen aliarvostuksen jälkeen ve-
roasteikkojen 1 000 000 euron rajan alle jää-
neitä noin 60. 

 
3.3 Vaikutukset yritysten sukupolven-

vaihdosten verokustannukseen 

Yli 1 000 000 euron määräisistä perinnöistä 
ja lahjoista melko suureen osaan liittyy myös 
yrityksen sukupolvenvaihdostilanne. Perintö- 
ja lahjaverotuksessa näistä tapauksista kertyy 
tietoja silloin, kun luovutukseen sovelletaan 
perintö- ja lahjaverolain 55—57 §:n mukaisia 
huojennussäännöksiä. Käytettävissä ei sen si-
jaan ole tietoja tapauksista, joissa maatila- tai 
yritysvarallisuutta siirtyy perintönä tai lah-
joittamalla ja joissa huojennussäännöksiä ei 
sovelleta. 

Ehdotetuilla muutoksilla ei ole vaikutusta 
sellaisiin sukupolvenvaihdosluovutuksiin, 
joihin sovelletaan niin sanottuja lahjanluon-
teisina kauppoja koskevaa perintö- ja lahja-
verolain 55 §:n 5 momentin mukaista huo-
jennusta. Lainkohdan mukaan, jos maatilan 
tai muun yrityksen luovutus on osittain vas-
tikkeellinen ja vastike on enemmän kuin 
50 prosenttia käyvästä arvosta, maatilaan tai 
muuhun yritykseen kohdistuva vero jätetään 
kokonaan maksuunpanematta. Vuonna 2013 
tällaisia tapauksia oli vajaat 600.  

Perintö- ja lahjaverolain 55 §:n mukaan osa 
perintö- ja lahjaverosta voidaan jättää mak-
suun panematta, jos veronalaiseen perintöön 
tai lahjaan sisältyy maatila, muu yritys tai osa 
niistä. Maatilan tai muun yrityksen osalla 
tarkoitetaan 57 §:n mukaan myös vähintään 
yhtä kymmenesosaa maatilan tai yrityksen 

omistamiseen oikeuttavista osakkeista tai 
osuuksista. Huojennuksen soveltaminen edel-
lyttää verovelvollisen ennen verotuksen toi-
mittamista tekemää pyyntöä. Edellytyksenä 
huojennukselle on, että verovelvollinen jat-
kaa perintönä tai lahjana saaduilla varoilla 
maatalouden tai maa- ja metsätalouden har-
joittamista tai muuta yritystoimintaa perintö-
nä tai lahjana saadulla maatilalla tai muussa 
yrityksessä. 

Huojennus myönnetään käytännössä arvos-
tamalla perintöosuuteen tai lahjaan sisältyvät 
maatilan tai muun yrityksen varat 40 prosent-
tiin varojen arvostamisesta verotuksessa an-
netun lain mukaisesta arvosta.  

Vuonna 2013 huojennusta sovellettiin noin 
2 100 perinnön ja lahjan saajan verotuksessa. 
Tapauksia, joissa samalla luovutettiin myös 
muuta kuin sukupolvenvaihdoshuojennuksen 
kohteena olevaa maatila- tai yritysvaralli-
suutta, oli runsaat 200 ja näiden tapausten 
osuus veronhuojennuksen yhteismäärästä, 
noin 84 miljoonasta eurosta, oli noin 10 pro-
senttia. Jäljempänä esitetyt tiedot koskevat 
niitä 1 900 tapausta, joissa oli luovutettu pel-
kästään sukupolvenvaihdoshuojennuksen 
kohteena olevaa maatila- tai yritysvaralli-
suutta. Vuosittaiset vaihtelut ovat suuria, 
vuonna 2012 huojennuksen yhteismäärä oli 
lähes kaksinkertainen vuoteen 2013 verrattu-
na. 

Mainituista 1 900 tapauksesta valtaosa, 
98 prosenttia, koski lahjoituksia, näistä vajaat 
1 100 oli maatiloja ja vajaat 800 muita yri-
tyksiä. Huojennuksen piiriin kuuluvan maati-
la- ja yritysvarallisuuden yhteenlaskettu käy-
pä arvo oli runsaat 800 miljoonaa euroa, ve-
ronhuojennuksen yhteismäärä 75 miljoonaa 
euroa ja huojennuksen jälkeen maksettavaksi 
jäänyt määrä noin 25 miljoonaa euroa.   

Luovutetun maatilavarallisuuden käypä ar-
vo oli keskimäärin 270 000 euroa, huojen-
nuksen jälkeen maksettavaksi jäävän veron 
määrä vajaat 2 800 euroa ja efektiivinen saa-
jakohtainen veroprosentti (maksettavan ve-
ron suhde varojen käypään arvoon) keski-
määrin 1,1 (aritmeettinen keskiarvo).  

Luovutetun muun yritysvarallisuuden käy-
pä arvo oli keskimäärin runsaat 640 000 eu-
roa, maksettavan veron määrä vajaat 
28 000 euroa ja efektiivinen saajakohtainen 
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veroprosentti keskimäärin 2,8 prosenttia 
(aritmeettinen keskiarvo).  

Vuonna 2013 tapauksia, joissa perintö-
osuuden tai lahjan käypä arvo ylitti 
1 000 000 euroa, oli noin 90. Huojennuksen 
soveltamisen jälkeen raja ylittyi noin 30 ta-
pauksessa, joista 23 koski pelkästään maati-
la- tai yritysvarallisuutta.  

Mainitut 23 tapausta olivat kaikki I vero-
luokkaan kuuluvia lahjoja ja koskivat muuta 
yritystä kuin maatilaa. Lahjat koskivat kaik-
kiaan 15:ttä eri yritystä. Varojen käypä arvo 
oli vähintään 3,3 miljoonaa euroa ja yhteen-
laskettu arvo vajaat 300 miljoonaa euroa. Ve-
ronhuojennuksen määrä tässä ryhmässä oli 
25 miljoonaa euroa ja maksettavaksi jäävä 
määrä runsaat 15 miljoonaa euroa. Efektiivi-
nen veroprosentti vaihteli 2,7 prosentista 
6,6 prosenttiin. 

Vuoden 2013 aineistossa maatila- ja yri-
tysvarallisuuden verotettava, aliarvostuksen 
jälkeinen määrä jäi alle 200 000 euron yli 
93 prosentissa tapauksista. Verotuksen kiris-
tyminen 2012 alusta 200 000 euroa ylittävien 
ja 2013 alusta 1 000 000 euroa ylittävien pe-
rintöjen ja lahjojen osalta on siten koskenut 
verrattain pientä yritysjoukkoa.  

Vaikka maksuunpanohuojennuksen tuoma 
etu jo sellaisenaan on hyvin mittava, suku-
polvenvaihdoksen toteuttamiseen liittyvä ve-
rokustannus voi siitä huolimatta aiheuttaa 
toiminnan jatkajalle myös yrityksen toimin-
taan haitallisesti heijastuvia likviditeettion-
gelmia. Valtion taloudellisen tutkimuskes-
kuksen sukupolvenvaihdoksia koskevan tut-
kimuksen (Sukupolvenvaihdoksen vaikutus 
perheyritysten toimintaan, VATT tutkimuk-
set 174, lokakuu 2013) mukaan perintö- ja 
lahjavero vaikutti sukupolvenvaihdoksen 
ajoittamiseen tai toteuttamistapaan lähes 
60 prosentissa sukupolvenvaihdoksen läpi-
käyneistä tutkimuksen kohdeyrityksistä. 
Edellä selostettua huojennussäännöstä yri-
tyksistä hyödynsi vajaa puolet. 

Tutkimuksen havaintojen mukaan suku-
polvenvaihdoksen tehneiden, tutkimuksen 
kohderyhmään kuuluneiden yritysten inves-
toinnit olivat pienentyneet jopa lähes kol-
manneksella verrattuna yrityksiin, jotka eivät 
olleet tehneet sukupolvenvaihdosta. Tutki-
muksen mukaan ”tarkastelut tarjoavat myös 
tukea yritysten tulosten ja henkilöstömäärien 

pienenemisestä sukupolvenvaihdoksen teh-
neissä yrityksissä verrattuina muihin yrityk-
siin.”  

Tutkimuksessa todettiin, että sukupolven-
vaihdokseen sisältyy perintöveroseuraamus-
ten lisäksi monia muitakin piirteitä, joilla voi 
olla vaikutusta yrityksen kehitykseen. Suku-
polvenvaihdos aiheuttaa yritykselle suuren 
kokonaisvaltaisen muutoksen, vaatii aikaa ja 
rahaa ja voi lisäksi aiheuttaa sisäisiä konflik-
teja ja muita ongelmia pitkälle ajanjaksolle. 
Tutkimuksessa pääteltiin, että vaikuttaa il-
meiseltä, että sukupolvenvaihdoksella on 
merkitystä, mutta tutkimuksen perusteella ei 
voitu sanoa, mikä on veronmaksun suhteelli-
nen merkitys kasvuseuraamuksille.  

VATT:n tutkimuksesta poiketen Pellervon 
Taloudellinen Tutkimuslaitos on kesäkuussa 
2014 julkaistussa raportissaan tehnyt sen joh-
topäätöksen, että VATT:n tutkimuksessa ha-
vaittu työntekijöiden määrän pieneneminen 
sukupolvenvaihdoksen jälkeen johtuisi yk-
sinomaan perintö- ja lahjaverotuksen vaiku-
tuksesta. Laskelmassa oli tosin ”varovaisuus-
syistä” oletettu, että sukupolvenvaihdoksen 
jälkeen työllisten määrä alenisi VATT:n tut-
kimuksessa todetun 23 prosentin sijasta 
15 prosentilla. (Voisiko Suomi seurata Ruot-
sin ja Norjan esimerkkiä? Näkökohtia perin-
tö- ja lahjaverosta sekä luovutusvoittoveros-
ta, PTT raportteja 246, Helsinki 2014) 

VATT:n tutkimuksen kohderyhmässä 
osinkoa jaettiin sukupolvenvaihdoksen jäl-
keen viidenneksen enemmän kuin yrityksis-
sä, joissa ei ollut tapahtunut sukupolvenvaih-
dosta. Yrityksistä neljännes jakoi lisäosinkoa 
sukupolvenvaihdoksen toteuttamista varten 
sukupolvenvaihdoksen jälkeen. Tutkimuk-
sesta ei ilmene se, missä määrin näin tapahtui 
verokustannuksen johdosta ja missä määrin 
esimerkiksi kauppahinnan rahoittamiseksi ti-
lanteissa, joissa luovutus toteutettiin kauppa-
na. Viimeksi mainittujen osuus aineistosta oli 
noin viidennes. 

Verokustannuksesta aiheutuvia likviditeet-
tivaikeuksia helpottaa veron-
huojennussäännöksiin liittyvä maksuaika-
huojennusta koskeva lain 56 §. Sen mukaan 
verovelvollisella on oikeus pyynnöstä saada 
maksettavaksi jäävän veron maksuaikaa pi-
dennettäväksi ja kannettavaksi yhtä suurina 
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vuotuisina erinä enintään viiden vuoden ai-
kana. Maksuaika on koroton.  

Maksuaikahuojennuksen hyödyntämisen ja 
saadun maatila- ja yritysvarallisuuden arvon 
välillä on ymmärrettävästi selvä yhteys. Alla 

olevasta taulukosta ilmenee, miten suureen 
osaan sukupolvenvaihdoshuojennuksen so-
veltamisen jälkeen maksuunpannuista verois-
ta sovellettiin maksuaikahuojennusta vuonna 
2013. 

 
 

Perintöön tai lahjaan sisältyvän yritys- tai 
maatilavarallisuuden käypä arvo 

Maksuaikahuojennuksen piiriin kuuluvan 
veron osuus maksuunpantujen verojen yh-

teismäärästä   

50 000—100 000 24,0 % 

100 000—500 000 72,1 % 

500 000—1 000 000 90,5 % 

yli 1 000 000 98,6 % 
 
 

4  Asian valmiste lu 

Esitys on valmisteltu valtiovarainministeri-
össä. Esitysluonnoksesta ovat antaneet lau-
suntonsa työ- ja elinkeinoministeriö, Vero-
hallinto, AKAVA ry, Elinkeinoelämän kes-
kusliitto EK ry, Elinkeinoelämän tutkimus-
laitos, Keskuskauppakamari, Maa- ja metsä-
taloustuottajain Keskusliitto MTK ry, Pal-
kansaajien tutkimuslaitos, Perheyritysten liit-
to ry, Pellervon taloustutkimus PTT ry, Suo-
men Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK 
ry, Suomen Yrittäjät ry, Toimihenkilökeskus-
järjestö STTK ry, Valtion taloudellinen tut-
kimuskeskus VATT ja Veronmaksajain Kes-
kusliitto ry. 
 
5  Riippuvuus muis ta es i tyks istä  

Esitys liittyy valtion vuoden 2015 talousar-
vioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi 
sen yhteydessä. 
 
6  Voimaantulo 

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan vuo-
den 2015 alusta. 

Perintö- ja lahjaverolain 14 ja 19 a §:n 
muuttamista koskevan lakiehdotuksen voi-
maantulosäännöksen 2 momentin mukaisesti 
lakia sovellettaisiin tapauksiin, joissa vero-
velvollisuus on syntynyt lain voimaantulo-
päivänä tai sen jälkeen. 

Voimaantulosäännöksen 3 ja 4 momenttei-
hin otettaisiin tarpeelliset säännökset niin sa-

nottujen kumulointisäännösten soveltamises-
ta silloin, kun ennen lain voimaantuloa an-
nettu lahja on otettava huomioon lain voi-
maantulon jälkeen saadun perinnön tai lahjan 
johdosta toimitettavassa perintöverotuksessa 
tai lahjaverotuksessa. Muutosten johdosta 
tarkistettaisiin myös lain 705/2012 voimaan-
tulosäännökseen sisältyviä kumulointisään-
nöksiä. 

Perintö- ja lahjaverolain 16 §:n mukaan pe-
rintöverotusta toimitettaessa pesän varoihin 
on lisättävä lahja, joka perintökaaren mukaan 
on otettava huomioon perinnönjaossa, sekä 
muu lahja, jonka perillinen tai testamentin-
saaja on saanut perinnönjättäjältä 3 viimeisen 
vuoden kuluessa ennen tämän kuolemaa ja 
joka ei ole lahjaverosta vapaa. 

Tälle yhteenlasketulle määrälle lasketaan 
perintöveroasteikon mukainen vero, ja ai-
emmin maksettu lahjavero vähennetään pe-
rintöverosta. Perintöveron määrän ylittävää 
lahjaveroa ei 16 §:n 2 momentin viimeisen 
virkkeen mukaan kuitenkaan palauteta. 

Tilanteessa, jossa veroasteikot ovat lahjan 
antamisajankohdan ja perinnönjättäjän kuo-
leman välisenä aikana muuttuneet, kumuloin-
tisäännöksen soveltaminen johtaa erilaiseen 
lopputulokseen kuin siinä tapauksessa, että 
asteikot eivät olisi muuttuneet. Veroasteikko-
ja kiristettäessä aiheutuu verotuksellista hait-
taa, jopa siinä määrin että kumuloinnin seu-
rauksena verovelvolliselle lisää määrättävä 
perintövero voi ylittää saadun perinnön mää-
rän.  
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Kohtuuttomien veroseuraamusten estämi-
seksi ehdotetaan voimaantulosäännöksen 
3 momentissa säädettäväksi, että kumulointi-
tilanteessa lain voimaantulon jälkeen saadun 
perinnön verotuksessa aikaisemmin saadun 
lahjan perusteella vähennettävä määrä lasket-
taisiin uusien lahjaveroasteikkojen mukaan. 

Siirtymäsäännös on vastaavasti tarpeen lah-
jojen kumulointitilanteita varten. Jos lahjan-
saaja on kolmen vuoden kuluessa ennen ve-
rovelvollisuuden alkamista saanut samalta 
antajalta yhden tai useampia verotettavia lah-
joja, nekin on lain 20 §:n 2 momentin mu-
kaan veroa määrättäessä otettava lukuun. Ve-
rosta on kuitenkin vähennettävä se lahjavero, 
joka aikaisemmista lahjoista oli jo suoritettu. 

Myös näissä tilanteissa aiemmin saatujen 
lahjojen kumulointi lain voimaantulon jäl-
keen saatuihin lahjoihin voi vastaavasti joh-
taa tilanteeseen, jossa uuden lahjan saannista 
kumuloinnin seurauksena aiheutuu lahjan ar-
von ylittävä veroseuraamus. Voimaantulo-
säännöksen ehdotetun 4 momentin mukaan 
myös näissä tilanteissa aiemmin saadun lah-
jan perusteella vähennettävä vero laskettai-
siin uuden lahjaveroasteikon mukaan. 

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan edus-

kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo-
tukset: 
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Lakiehdotukset 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

Laki 

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

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan perintö- ja lahjaverolain (378/1940) 14 ja 19 a §,  
sellaisina kuin ne ovat laissa 705/2012, seuraavasti: 
 

14 § 
Perintöveroa maksetaan I veroluokassa 

seuraavan asteikon mukaan: 
 

Verotettavan osuu-
den arvo euroina 

Veron vakio-
erä osuuden 
alarajan koh-
dalla euroina 

Veropro-
sentti yli-
menevästä 
osasta 

20 000—40 000 100 8 
40 000—60 000 1 700 11 
60 000—200 000 3 900 14 
200 000—1 000 000 23 500 17 
1 000 000—  159 500 20 

 
Perintöveroa maksetaan II veroluokassa 

seuraavan asteikon mukaan: 
 

Verotettavan osuu-
den arvo euroina 

Veron vakio-
erä osuuden 
alarajan koh-
dalla euroina 

Veropro-
sentti yli-
menevästä 
osasta 

20 000—40 000 100 21 
40 000—60 000 4 300  27 
60 000—1000 000 9 300 33 
1 000 000—  319 900 36 

 
 
 

19 a § 
Lahjaveroa maksetaan I veroluokassa seu-

raavan asteikon mukaan:  
 

Verotettavan osuu-
den arvo euroina 

Veron vakio-
erä osuuden 
alarajan koh-
dalla euroina 

Veropro-
sentti yli-
menevästä 
osasta 

4 000—17 000 100 8 
17 000—50 000 1 140 11 
50 000—200 000 4 770 14 

200 000—1 000 000 25 770 17 

1 000 000— 161 770 20 

 
Lahjaveroa maksetaan II veroluokassa seu-

raavan asteikon mukaan:  
 

Verotettavan osuu-
den arvo euroina 

Veron vakio-
erä osuuden 
alarajan koh-
dalla euroina 

Veropro-
sentti yli-
menevästä 
osasta 

4 000—17 000 100 21 
17 000—50 000 2 830 27 
50 000—1 000 000 11 740 33 

1 000 000— 325 240 36 

——— 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä   kuuta    

20   .  
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Lakia sovelletaan niihin tapauksiin, joissa 
verovelvollisuus on alkanut lain voimaantu-
lopäivänä tai sen jälkeen. 

Jos perintöverotusta toimitettaessa pesän 
varoihin lisätään ennen lain voimaantuloa 
annettu 16 §:n 1 momentissa tarkoitettu lah-
ja, perintöverosta vähennettävä lahjavero 
lasketaan tämän lain 19 a §:n 1 momentin ve-

roasteikon mukaan, jos se on suurempi kuin 
aikaisemmin maksettu lahjavero. 

Jos lain voimaantulon jälkeen saadusta lah-
jasta lahjaveroa määrättäessä on otettava 
huomioon samalta antajalta vuosina 2012—
2014 saatu lahja, lahjojen yhteismäärästä 
määrättävästä lahjaverosta vähennettävä 
määrä lasketaan tämän lain 19 a §:n 1 mo-
mentin veroasteikon mukaan. 

————— 
 
 

2.  

Laki 

perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voi-
maantulosäännöksen muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun 

lain (705/2012) voimaantulosäännös seuraavasti: 
 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-

kuuta 2013. 
Lakia sovelletaan niihin tapauksiin, joissa 

verovelvollisuus on alkanut lain voimaantu-
lopäivänä tai sen jälkeen. 

Jos vuosien 2013—2014 aikana kuolleen 
henkilön jälkeen perintöverotusta toimitetta-
essa pesän varoihin lisätään ennen lain voi-
maantuloa annettu 16 §:n 1 momentissa tar-
koitettu lahja, perintöverosta vähennettävä 
määrä lasketaan tämän lain 19 a §:n veroas-
teikkojen mukaan, jos se on suurempi kuin 
aikaisemmin maksettu lahjavero. 

Jos vuosien 2013—2014 aikana saadusta 
lahjasta lahjaveroa määrättäessä on otettava 
huomioon samalta antajalta vuosien 2010—
2012 aikana saatu lahja, lahjojen yhteismää-
rästä määrättävästä lahjaverosta vähennettävä 
määrä lasketaan tämän lain 19 a §:n veroas-
teikkojen mukaan. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä  kuuta 

20  . 
 

————— 
 

Helsingissä 15 päivänä syyskuuta 2014  

Pääministeri 

ALEXANDER STUBB 

 
 
 

Valtiovarainministeri Antti Rinne 
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Liite 
Rinnakkaistekstit 

 
 

1. 

Laki 

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

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan perintö- ja lahjaverolain (378/1940) 14 ja 19 a §,  
sellaisina kuin ne ovat laissa 705/2012, seuraavasti: 

 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

14 § 
Perintöveroa maksetaan I veroluokassa seu-

raavan asteikon mukaan: 
 

Verotettavan osuu-
den arvo euroina 

Veron vakioerä 
osuuden alara-
jan kohdalla 
euroina 

Veroprosentti 
ylimenevästä 
osasta 

20 000—40 000 100 7 

40 000—60 000 1 500 10 

60 000—200 000 3 500 13 

200 000—1 000 000 21 700 16 

1 000 000— 149 700 19 

 
Perintöveroa maksetaan II veroluokassa 

seuraavan asteikon mukaan: 
 

Verotettavan osuu-
den arvo euroina 

Veron vakioerä 
osuuden alara-
jan kohdalla 
euroina 

Veroprosentti 
ylimenevästä 
osasta 

20 000—40 000 100 20 

40 000—60 000 4 100 26 

60 000—1 000 000 9 300 32 

1 000 000— 310 100 35  

14 § 
Perintöveroa maksetaan I veroluokassa 

seuraavan asteikon mukaan: 
 

Verotettavan osuu-
den arvo euroina 

Veron vakio-
erä osuuden 
alarajan koh-
dalla euroina 

Veropro-
sentti yli-
menevästä 
osasta 

20 000—40 000 100 8 
40 000—60 000 1 700 11 

60 000—200 000 3 900 14 

200 000—1 000 000 23 500 17 

1 000 000—  159 500 20 

 
Perintöveroa maksetaan II veroluokassa 

seuraavan asteikon mukaan: 
 

Verotettavan osuu-
den arvo euroina 

Veron vakio-
erä osuuden 
alarajan koh-
dalla euroina 

Veropro-
sentti yli-
menevästä 
osasta 

20 000—40 000 100 21 

40 000—60 000 4 300  27 

60 000—1000 000 9 300 33 

1 000 000—  319 900 36  
 

19 a § 
Lahjaveroa maksetaan I veroluokassa seu-

raavan asteikon mukaan: 
 

Verotettavan osuu-
den arvo euroina 

Veron vakioerä 
osuuden alara-
jan kohdalla 
euroina 

Veroprosentti 
ylimenevästä 
osasta 

4 000—17 000 100 7 

17 000—50 000 1 010 10 

50 000—200 000 4 310 13 

19 a § 
Lahjaveroa maksetaan I veroluokassa seu-

raavan asteikon mukaan:  
 

Verotettavan osuu-
den arvo euroina 

Veron vakio-
erä osuuden 
alarajan koh-
dalla euroina 

Veropro-
sentti yli-
menevästä 
osasta 

4 000—17 000 100 8 

17 000—50 000 1 140 11 

50 000—200 000 4 770 14 
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200 000—1 000 000 23 810 16 

1 000 000— 151 810 19 

 
Lahjaveroa maksetaan II veroluokassa seu-

raavan asteikon mukaan: 
 

Verotettavan osuu-
den arvo euroina 

Veron vakioerä 
osuuden alara-
jan kohdalla 
euroina 

Veroprosentti 
ylimenevästä 
osasta 

4 000—17 000 100 20 

17 000—50 000 2 700 26 

50 000—1 000 000 11 280 32 

1 000 000— 315 280 35  

200 000—1 000 000 25 770 17 

1 000 000— 161 770 20 

 
Lahjaveroa maksetaan II veroluokassa seu-

raavan asteikon mukaan:  
 

Verotettavan osuu-
den arvo euroina 

Veron vakio-
erä osuuden 
alarajan koh-
dalla euroina 

Veropro-
sentti yli-
menevästä 
osasta 

4 000—17 000 100 21 

17 000—50 000 2 830 27 

50 000—1 000 000 11 740 33 

1 000 000— 325 240 36  
 
 ——— 

Tämä laki tulee voimaan  päivänä   kuuta  
20   .  

Lakia sovelletaan niihin tapauksiin, joissa 
verovelvollisuus on alkanut lain voimaantu-
lopäivänä tai sen jälkeen. 

Jos perintöverotusta toimitettaessa pesän 
varoihin lisätään ennen lain voimaantuloa 
annettu 16 §:n 1 momentissa tarkoitettu lah-
ja, perintöverosta vähennettävä lahjavero 
lasketaan tämän lain 19 a §:n 1 momentin 
veroasteikon mukaan, jos se on suurempi 
kuin aikaisemmin maksettu lahjavero. 

Jos lain voimaantulon jälkeen saadusta 
lahjasta lahjaveroa määrättäessä on otettava 
huomioon samalta antajalta vuosina 2012—
2014 saatu lahja, lahjojen yhteismäärästä 
määrättävästä lahjaverosta vähennettävä 
määrä lasketaan tämän lain 19 a §:n 1 mo-
mentin veroasteikon mukaan. 

——— 
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2.  

Laki 

perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voi-
maantulosäännöksen muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun 

lain (705/2012) voimaantulosäännös seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2013. Lain 14 ja 19 a § ovat voimassa 
31 päivään joulukuuta 2015. 

Lakia sovelletaan niihin tapauksiin, joissa 
verovelvollisuus on alkanut lain voimaantu-
lopäivänä tai sen jälkeen. 

Jos vuosien 2013—2015 aikana kuolleen 
henkilön jälkeen perintöverotusta toimitetta-
essa pesän varoihin lisätään ennen lain voi-
maantuloa annettu 16 §:n 1 momentissa tar-
koitettu lahja, perintöverosta vähennettävä 
määrä lasketaan tämän lain 19 a §:n veroas-
teikkojen mukaan, jos se on suurempi kuin 
aikaisemmin maksettu lahjavero. 

Jos vuosien 2013—2015 aikana saadusta 
lahjasta lahjaveroa määrättäessä on otettava 
huomioon samalta antajalta vuosien 2010—
2012 aikana saatu lahja, lahjojen yhteismää-
rästä määrättävästä lahjaverosta vähennettävä 
määrä lasketaan tämän lain 19 a §:n veroas-
teikkojen mukaan. 

Jos 1 päivänä tammikuuta 2016 tai sen jäl-
keen kuolleen henkilön jälkeen perintövero-
tusta toimitettaessa pesän varoihin lisätään 
vuosien 2013—2015 aikana annettu 16 §:n 1 
momentissa tarkoitettu lahja, perintöverosta 
vähennettävä määrä lasketaan noudattaen 
tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita 
veroasteikkoja. 

Jos 1 päivänä tammikuuta 2016 tai sen jäl-
keen saadusta lahjasta lahjaveroa määrättä-
essä on otettava huomioon samalta antajalta 
vuosien 2013—2015 aikana saatu lahja, lah-
jojen yhteismäärästä määrättävästä lahjave-
rosta vähennettävä määrä lasketaan noudat-
taen tämän lain voimaan tullessa voimassa 
olleita veroasteikkoja. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2013. 

 
Lakia sovelletaan niihin tapauksiin, joissa 

verovelvollisuus on alkanut lain voimaantu-
lopäivänä tai sen jälkeen. 

Jos vuosien 2013—2014 aikana kuolleen 
henkilön jälkeen perintöverotusta toimitetta-
essa pesän varoihin lisätään ennen lain voi-
maantuloa annettu 16 §:n 1 momentissa tar-
koitettu lahja, perintöverosta vähennettävä 
määrä lasketaan tämän lain 19 a §:n veroas-
teikkojen mukaan, jos se on suurempi kuin 
aikaisemmin maksettu lahjavero. 

Jos vuosien 2013—2014 aikana saadusta 
lahjasta lahjaveroa määrättäessä on otettava 
huomioon samalta antajalta vuosien 2010—
2012 aikana saatu lahja, lahjojen yhteismää-
rästä määrättävästä lahjaverosta vähennettävä 
määrä lasketaan tämän lain 19 a §:n veroas-
teikkojen mukaan. 

(5 mom. kumotaan) 
 
 
 
 
 
 
 
(6 mom. kumotaan) 
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——— 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä   kuuta 

20  . 
——— 
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