
PERINTÖ- TAI LAHJAVEROTUKSEN 
OIKAISUVAATIMUS

I Verovelvollinen
Nimi

Lähiosoite

Postinumero

III Perinnönjättäjä tai lahjanantaja

Puhelinnumero
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Henkilötunnus tai Y-tunnus

Valtio

II Mitä oikaisuvaatimus koskee?

Haen muutosta perintöverotukseen.

Päiväys
Päiväys ja allekirjoitus

Postitoimipaikka

Allekirjoitus

Haen muutosta lahjaverotukseen.

Verotuspäätös, johon haen muutosta (merkitse päätösnumero):

Nimi Henkilötunnus tai Y-tunnus Kuolinpäivä tai päivä, jolloin 
lahja on saatu (pp.kk.vvvv)

IV Vaatimus (Jos vaihtoehdoista ei löydy sopivaa, kirjoita vaatimuksesi kohtaan "Muu syy".)

V Vaatimuksen perustelut (jatka tarvittaessa erilliselle paperille tai kääntöpuolelle)

Vaadin täytäntöönpanon kieltoa tai keskeytystä veron perimiseen. (Jos oikaisuvaatimus hylätään kokonaan tai osittain, 
maksettavaksi jäävälle verolle peritään viivekorkoa.)

muu arvo
toteutunut kauppahinta 
(Huom. Myynnistä aiheutuneita kuluja ei voi vähentää perintö- tai lahjaverotuksessa.)

Kiinteistötunnus tai as.oy:n Y-tunnus Kiinteistön tai as.oy:n nimi snt

Y-tunnus Yhtiön nimi snt

Vaadin, että maatilakokonaisuuden arvo oikaistaan tässä mainittuun arvoon.
(Maatilakokonaisuus tarkoittaa maatilaan tai sen osiin kohdistuvaa varallisuutta. 
Yksilöi varallisuus kohdassa "Vaatimuksen perustelut".)

Vaadin, että yritysvarallisuuden arvo oikaistaan alla mainittuun arvoon. (Yritysvarallisuus tarkoittaa julkisesti noteeraamattoman 
osakeyhtiön osakkeita tai henkilöyhtiön osuuksia.)

Muu syy (jatka tarvittaessa erilliselle paperille tai kääntöpuolelle)

euroa

euroa

snteuroa

Vaadin, että perintöverotuksessa otetaan vähennyksenä huomioon laskut tai kulut, jotka ovat 
ilmenneet perinnönjättäjän kuoleman jälkeen ja joita ei ole otettu huomioon perukirjassa.

snteuroa

Vaadin, että kiinteistön tai huoneiston arvo oikaistaan alla mainittuun arvoon

ILMOITA VERKOSSA
vero.fi/omavero

Verohallinto
PL 650
00052 VERO

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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