
PERINTÖVEROILMOITUS
annetaan vain, jos perinnönjättäjällä 
ei kuolinhetkellä ollut kotipaikkaa 
Suomessa (eli suomalaista perukirjaa 
ei tarvitse tehdä)

I Perinnönjättäjä
Nimi Kuolinpäivä (pp.kk.vvvv)Suomalainen henkilötunnus tai syntymäaika

Asuinvaltio

Perinnönjättäjä on asunut kotipaikka-
valtiossa vähintään 5 viimeistä vuotta

Kansalaisuus Kotipaikkavaltio

Perinnönjättäjällä on ollut kotipaikka Suomessa

viimeisen 5 vuoden aikana aiemmin

III Perinnönsaaja

Perintöverotusta varten lisätietoja antaa (nimi) Puhelinnumero

Osakasasemassa olevan perillisen tai valtuutetun asianhoitajan tiedot (osoite, johon kuolinpesän veroposti ohjataan)
Osakkaat ovat valtuuttaneet kuolinpesälle asianhoitajan (valtakirja liitteenä)

Nimi

II Yhteystiedot

Nimi Asuinvaltio kuolinpäivänä, ellei Suomi

Postinumero

Lähiosoite

Suomalainen henkilötunnus tai syntymäaika

Postitoimipaikka

Veroluokka

1. 2. Oikeus alaikäisyysvähennykseen Oikeus puolisovähennykseen

Lähiosoite

Postinumero Postitoimipaikka

IV Osuus jäämistöstä

Oma osuutesi koko jäämistöstä

Valtio

euroa snt
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1

Valtio

1. Suomessa sijaitseva kiinteä varallisuus

V Erittely osuudestasi (erittele vain alla mainittu varallisuus)

2. Osakkeet tai osuudet yhtiössä, jonka varoista yli 50 % on Suomessa sijaitsevaa  
    kiinteää varallisuutta

3. Muu Suomessa sijaitseva varallisuus (vain verosopimuksessa mainitut omaisuuslajit)

Kohtien 1–3 varallisuuteen kohdistuvat velat ja velvoitteet

 Osuuteesi sisältyvä kahden vuoden kuluessa perintönä saatu varallisuus

Perinnönjättäjän veroluokka suhteessa aikaisempaan perinnönjättäjään 1. 2.

euroa snt

VE
R

O
H

 3
62

0 
 1

.2
02

1 
 (s

iv
u 

1/
2)

Verohallinto
PL 760
00052 VERO



Vaadin, että perintöveroa huojennetaan (perintö- ja lahjaverolaki 55 §).

VI Vieraalle valtiolle maksettu vero
Vieraalle valtiolle kohdassa IV ilmoitetusta varallisuudesta maksettu perintövero 
(tai muu perintöveroa vastaava vero)

IX Sukupolvenvaihdoshuojennusta ja ennakkoratkaisun soveltamista koskevat vaatimukset

euroa snt

Vaadin, että perintöveron maksuaikaa pidennetään (perintö- ja lahjaverolaki 56 §).
Vaadin, että perintöverotukseen sovelletaan ennakkoratkaisua.

Päiväys ja allekirjoitus
Päiväys Allekirjoitus

36
20

2

Henkivakuutuskorvaus

VII Edunsaajamääräyksen perusteella saamasi vakuutuskorvaukset

Yksilöllisen eläkevakuutuksen säästösumma

Yksilöllisen eläkevakuutuksen säästösumman ylittävä osa

Perinnönjättäjältä kolmen viime vuoden aikana saamasi alle 5 000 euron lahjat

Yksilöllinen eläkevakuutus on otettu 18.9.2009 tai sen jälkeen 

euroa snt

VIII Perinnönjättäjältä saamasi lahjat euroa snt

Perinnönsaajan henkilötunnus
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PERINTÖVEROILMOITUS
annetaan vain, jos perinnönjättäjällä 
ei kuolinhetkellä ollut kotipaikkaa 
Suomessa (eli suomalaista perukirjaa 
ei tarvitse tehdä)

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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