
LAHJAVEROILMOITUS

I Lahjansaaja
Nimi

Lähiosoite

Postinumero

III Lahjan tiedot

Puhelinnumero
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Veroluokka

Asuinvaltio luovutushetkellä, ellei Suomi

II Lahjanantaja

Päivä, jolloin sait lahjan (pp.kk.vvvv)

Päiväys

Vieraalle valtiolle maksamasi lahjavero

Päiväys ja allekirjoitus

Arvo

VII Yhteislahjansaaja (jos lahjakirjassa on mainittu, että kyse on yhteislahjasta)

Postitoimipaikka

 1.  2.

Nimi Henkilötunnus tai Y-tunnus Asuinvaltio luovutushetkellä, ellei Suomi

Merkitse rasti, jos vaadit, että lahjaverotuksessa 
sovelletaan ennakkoratkaisua.

VI Lahjanantajalta kolmen viime vuoden aikana saamasi muut alle 5 000 euron lahjat
Päivä, jolloin sait lahjan    
        (pp.kk.vvvv)

Allekirjoitus

Arvo
euroa snt euroa snt

euroa snt

Päivä, jolloin sait lahjan    
        (pp.kk.vvvv)

Henkilötunnus tai Y-tunnus

IV Lahjaan on pidätetty hallinta-, tuotto- tai muu oikeus
Lahjanantaja on pidättänyt

Muun oikeudensaajan nimi Muun oikeudensaajan henkilötunnus

hallintaoikeuden tuotto- tai muun oikeuden

itselleen itselleen ja aviopuolisolleen yhteisesti

Pidätetty oikeus kohdistuu vain osaan lahjasta.

V Maksamasi vastike (kauppahinta) euroa snt

Vastikkeen (kauppahinnan) arvo yhteensä

Nimi Henkilötunnus tai Y-tunnus Yhteislahjansaajan veroluokka 
suhteessa lahjanantajaan

 1.  2.

VIII Sukupolvenvaihdoshuojennukset
Vaadin, että lahjaveroa huojennetaan (perintö- ja lahjaverolaki 55 §).
Vaadin, että lahjaveron maksuaikaa pidennetään (perintö- ja lahjaverolaki 56 §).

elinikäinen

Määräaikainen oikeus päättyy (pp.kk.vvvv)Oikeus on

määräaikainen

Valtio

Lahjanantaja on pidättänyt oikeuden
muulle henkilölle
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Vakuutuskorvaus
IX Saatu varallisuus

Rahaa Lahjanantaja on antanut lahjan luopumalla 
hallintaoikeudesta.euroa snt euroa snt
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Lahjansaajan henkilö- tai Y-tunnus Lahjanantajan henkilö- tai Y-tunnus Päivä, jolloin lahja on saatu (pp.kk.vvvv)

Asunto-osakeyhtiön Y-tunnus Osuuden arvo
euroa snt

Asunto-osakkeet

Kiinteistö tai määräala 1
Vapaa-ajan 
kiinteistö

Luovutuksen kohteena vain rakennukset vain maapohja

Maatilavarallisuus tai osuus kuolinpesästä

euroa snt euroa snt

Muu varallisuus

Huoneiston 
numero

Kiinteistötunnus
Osuuden arvo

euroa snt2

Lahjansaaja on 
saanut määräalan, 
pinta-ala (m )

Saatu osuus 
murtolukuna

Kiinteistö tai määräala 2
Vapaa-ajan 
kiinteistö

Luovutuksen kohteena vain rakennukset vain maapohja

Kiinteistötunnus
Osuuden arvo

euroa snt2

Lahjansaaja on 
saanut määräalan, 
pinta-ala (m )

Julkisesti noteeratun arvopaperin 
tai rahaston nimi

Arvo yhteensä
euroa snt

Arvopaperit, rahasto-osuudet ja yritykset

Määrä (kpl)

Julkisesti noteeraamattoman 
osakeyhtiön Y-tunnus Osakkeiden määrä (kpl) Arvo yhteensä

euroa snt

Henkilöyhtiön Y-tunnus Saatu osuus murtolukuna Osuuden arvo
euroa snt

Maatilavarallisuus Osuus jakamattomasta kuolinpesästä Vainajan henkilötunnus, jos saatu osuus 
kuolinpesästä

Muu irtain varallisuus, mikä?
Arvo yhteensä

euroa snt

Saatu osuus 
murtolukuna

Saatu osuus 
murtolukuna

(Täytä alle sen varallisuuden tiedot, 
johon hallintaoikeus on kohdistunut.)

2
Huoneiston 
pinta-ala (m )

LAHJAVEROILMOITUS

Tiedot luetaan optisesti lomakkeen täyttökentistä. Muualle lomakkeeseen kirjoittamaasi tietoa ei käsitellä. Käytä vain vero.fi:stä    
tulostettuja lomakkeita, älä niiden kopioita. Kopiointi voi heikentää lomakkeen laatua niin, ettei lomakkeen optinen luku onnistu.
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